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Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 08.04.2014 Tid: kl. 15:00 – 17:05 

Orientering:   Kommunens likviditetssituasjon  

v/Maria Rosenberg, økonomiavdelingen. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FO  
Medlem Runar Johansen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Helge Stiksrud FO  
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Arne Broberg  Kjell Børre Hansen 
Varamedlem Berit Karen Wathne Andersen   Helge Stiksrud 
Varamedlem Christine Kristiansen Hovland  Dag Gunnar Stenersen 
Varamedlem Karl-Petter Endrerud  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kommunalsjefene Knut E. Helland, Magnar Ågotnes, Marianne 
Mortensen og Elisabeth Djønne, avd.leder økonomi Roger 
Mathiesen og kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 
Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Formannskapsmøte 22.04. og 13.05. samt kommunestyrets møte 
22.05. avholdes som heldagsmøter. 
Hans-Petter Aasen (Sp): Ber varaordfører ta opp med ordfører 
veiledende retningslinjer for FS- og KS-møter utover våren. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 53/14 
til og med sak  73/14 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Helge Stiksrud (sett)      Runar Johansen Dag G. Stenersen (sett) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
53/14 14/42  
 REFERATSAKER  
 
54/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
55/14 14/903  
 MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2014  
 
56/14 13/3641  
 STOPP AV INVESTERINGER 2014  
 
57/14 13/3641  
 BUDSJETTENDRING - EKSTRAORDINÆRT 

EFFEKTIVISERINGSTILTAK  
 
58/14 14/1057  
 OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2013 TIL 2014   
 
59/14 14/849  
 SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING TIL 17. MAI 2014  
 
60/14 14/850  
 NORGES VETERANFORBUND - SØKNAD OM BIDRAG I FORB.M.  

GRUNNLOVSSTAFETTEN 
 
61/14 14/788  
 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER  
 
62/14 14/985  
 STATUS BARNEHAGEOPPTAK 2014  
 
63/14 14/1056  
 HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSELSKAP AS, - 

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 GENERALFORSAMLING 
 
64/14 14/1015  
 GENERALFORSAMLING - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA  
 
65/14 13/775  
 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 

AREALPROSJEKTET ) 
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66/14 13/4530  
 FORSLAG TIL HØRINGSINNSPILL - ENDRING I 

KONSESJONSLOVEN - PRISKONTROLL             
 
67/14 00/396  
 328 MOSSELIA - BEHANDLING AV KLAGESAK  
 
68/14 10/107  
 REGULERINGSPLAN 64 OG FORHOLDET TIL DE PÅGÅENDE 

SAMFERDSELSPROSJEKTENE -FRAMDRIFT OG PLANPROSESS 
 
69/14 10/2780  
 KLAGESAK TYRIHUS AS PÅ REGULERINGSPLAN HØNENGATA 

18-20  
 
70/14 13/1049  
 STRØMFORSYNING TIL HYTTEFELT I RINGERIKE 

PRINSIPPSAK 
 
71/14 14/651  
 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR RINGERIKE 

STUDENTKRO (AVD. SMUTTHULLET) FREM TIL 30. JUNI 201 6. 
 
72/14 14/664  
 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING. DRONNING TYRA, 

SLEPA OG GALTVED BRYGGE. 
 
73/14 13/3552  
 TONY'S MATGLEDE  - BEVILLING FOR UTESERVERING.  
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53/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A RINGERIKE VANNVERK – ORIENTERING OM STATUS 
 Notat fra rådmannen, dat. 25.03.14. 
 
B HØNEFOSS KIRKE – BYGGEPROSJEKT STATUSRAPPORT MARS 2014  
 Notat fra rådmannen, dat. 21.03.14. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 



  

Side 6 av 31 

 
 
 
  
54/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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55/14  
MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport februar 2014 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport februar 2014 tas til orientering. 
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56/14  
STOPP AV INVESTERINGER 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens beslutning om at 

a. tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 55.550.000 kr utsettes inntil det 
foreligger avklaring om godkjenning av låneopptak til disse investeringene 
b. tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 27.760.000 kr gjennomføres som 
planlagt selv om låneopptak ikke er godkjent av fylkesmannen tas til etterretning. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens beslutning om at 

a. tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 55.550.000 kr utsettes inntil det 
foreligger avklaring om godkjenning av låneopptak til disse investeringene 
b. tidligere vedtatte investeringer 2014 tilsvarende 27.760.000 kr gjennomføres som 
planlagt selv om låneopptak ikke er godkjent av fylkesmannen tas til etterretning. 
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57/14  
BUDSJETTENDRING - EKSTRAORDINÆRT EFFEKTIVISERINGSTI LTAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Kommunens driftsområder får ikke kompensert lønnsvekst i årets budsjett, og må 
tilpasse nivået på tjenesten deretter. 

2. Det foretas en budsjettkorrigering hvor 26.000.000 kroner flyttes fra område 7 
(avsetninger og overføringer) til område 8 (skatt, rammetilskudd mv.) for å redusere 
budsjettert skatteinntekt med tilsvarende. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sol, Sp og Frp). Dette som formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunens driftsområder får ikke kompensert lønnsvekst i årets budsjett, og må 
tilpasse nivået på tjenesten deretter. 

2. Det foretas en budsjettkorrigering hvor 26.000.000 kroner flyttes fra område 7 
(avsetninger og overføringer) til område 8 (skatt, rammetilskudd mv.) for å redusere 
budsjettert skatteinntekt med tilsvarende. 



  

Side 10 av 31 

 
 
 
  
58/14  
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2013 TIL 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Samlet merforbruk på avsluttede prosjekter i 2013 overføres ikke til 2014, til sammen kr 
1 828 079,85 (se oppstilling tabell 1). Merforbruket dekkes av en andel av mindreforbruket 
på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk som heller ikke overføres til 2014, dvs. at 
mindreforbruket på prosjekt 0197 reduseres med kr 1 828 079,85 (se tabell 1). 

2. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2013 
overføres til 2014, til sammen kr 53 882 741,96 (fordelt jf. tabell 2). 

3. Merforbruket på prosjekter i 2013 overføres til 2014, til sammen kr 8 003 342,09 (fordelt jf. 
tabell 3). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2014 dekkes av den nye 
bevilgningen. 

4. Inndekning av merforbruket på prosjekt 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane, 0221 
Utbedring Tyristrandgata og 0232 Ballbinge Vang må fremmes for politisk behandling enten 
i forbindelse med sluttrapport eller ved tertialrapportering. Merforbruk på prosjekt 0507 Ny 
stigebil finansieres ved salg av gammel bil. Inndekning av resterende merforbruk 2013 
foreslås finansiert på følgende måte: 

a. Merforbruket på prosjekt 0226 Fellesrådet - sprinkling foreslås finansiert fra prosjekt 
0225 Fellesrådet - oppgradere varmekilde slik: 
023000.656000.390.0226 debet kr 235 339,17 
023000.656000.390.0225 kredit kr 235 339,17 

b. Merforbruket på prosjekt 0751 PC til elever i ungdomsskolen foreslås finansiert fra 
fellesprosjekt 0700 Datautstyr slik: 
020060.624000.202.0751 debet kr 239 640,25 
020060.624000.120.0700 kredit kr 239 640,25 

c. Det foreslås en delvis inndekning av merforbruket på prosjekt 0790 Nytt 
økonomisystem Visma fra prosjekt 0793 Anskaffelse innkjøpsløsning slik: 
027000.624000.120.0790 debet kr 819 250,- 
027000.624000.120.0793 kredit kr 819 250,- 

d. Merforbruket på prosjekt 0202 Ask-Muggerud avløpsledninger foreslås finansiert fra 
prosjekt 0201 Ask-Muggerud vannledninger slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 9 999,67 
023000.651000.345.0201 kredit kr 9 999.67 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
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Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Samlet merforbruk på avsluttede prosjekter i 2013 overføres ikke til 2014, til sammen kr 
1 828 079,85 (se oppstilling tabell 1). Merforbruket dekkes av en andel av mindreforbruket 
på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk som heller ikke overføres til 2014, dvs. at 
mindreforbruket på prosjekt 0197 reduseres med kr 1 828 079,85 (se tabell 1). 

2. Ubenyttede investeringsmidler på løpende prosjekter som hadde mindreforbruk i 2013 
overføres til 2014, til sammen kr 53 882 741,96 (fordelt jf. tabell 2). 

3. Merforbruket på prosjekter i 2013 overføres til 2014, til sammen kr 8 003 342,09 (fordelt jf. 
tabell 3). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2014 dekkes av den nye 
bevilgningen. 

4. Inndekning av merforbruket på prosjekt 0146 Heradsbygda stadion kunstgressbane, 0221 
Utbedring Tyristrandgata og 0232 Ballbinge Vang må fremmes for politisk behandling enten 
i forbindelse med sluttrapport eller ved tertialrapportering. Merforbruk på prosjekt 0507 Ny 
stigebil finansieres ved salg av gammel bil. Inndekning av resterende merforbruk 2013 
foreslås finansiert på følgende måte: 

a. Merforbruket på prosjekt 0226 Fellesrådet - sprinkling foreslås finansiert fra prosjekt 
0225 Fellesrådet - oppgradere varmekilde slik: 
023000.656000.390.0226 debet kr 235 339,17 
023000.656000.390.0225 kredit kr 235 339,17 

b. Merforbruket på prosjekt 0751 PC til elever i ungdomsskolen foreslås finansiert fra 
fellesprosjekt 0700 Datautstyr slik: 
020060.624000.202.0751 debet kr 239 640,25 
020060.624000.120.0700 kredit kr 239 640,25 

c. Det foreslås en delvis inndekning av merforbruket på prosjekt 0790 Nytt 
økonomisystem Visma fra prosjekt 0793 Anskaffelse innkjøpsløsning slik: 
027000.624000.120.0790 debet kr 819 250,- 
027000.624000.120.0793 kredit kr 819 250,- 

d. Merforbruket på prosjekt 0202 Ask-Muggerud avløpsledninger foreslås finansiert fra 
prosjekt 0201 Ask-Muggerud vannledninger slik: 
023000.651000.353.0202 debet kr 9 999,67 
023000.651000.345.0201 kredit kr 9 999.67 
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59/14  
SØKNAD OM EKSTRA BEVILGNING TIL 17. MAI 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Søknad fra 17. maikomiteen om ekstrabevilging til årets grunnlovsfeiring avslåes. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Søknad fra 17. maikomiteen om ekstrabevilging til årets grunnlovsfeiring avslåes. 
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60/14  
NORGES VETERANFORBUND - SØKNAD OM BIDRAG I FORB.M. 
GRUNNLOVSSTAFETTEN 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Formannskapet bevilger kr. 5 000,- til  ”Stiftelsen Veteranhjelp” i forbindelse med 
gjennomføring av Grunnlovsstafetten – Norge på langs – med veteraner i 2014. 

Beløpet bevilges fra formannskapets disposisjonskonto 712000 som dermed settes til    kr.935 
000,-. Beløpet overføres stiftelsens konto nr. 5082.07.40278. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet bevilger kr. 5 000,- til  ”Stiftelsen Veteranhjelp” i forbindelse med 
gjennomføring av Grunnlovsstafetten – Norge på langs – med veteraner i 2014. 

Beløpet bevilges fra formannskapets disposisjonskonto 712000 som dermed settes til    kr.935 
000,-. Beløpet overføres stiftelsens konto nr. 5082.07.40278. 
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61/14  
RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

• Formannskapet i Ringerike kommune mener ikke det bør åpnes for at fastleger med 
individuell fastlegeavtale kan reservere seg for å henvise til abort. 
 

• Formannskapet legger til grunn at hensynet til pasientrettigheter er det viktigste 
hensyn når det gjelder mulighet for reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder 
kvinners rett til selvbestemt abort. Formålet med fastlegeordningen er sikre at alle 
innbyggere har adgang til stabile allmennlegetjenester hos en kjent fastlege. Det 
innebær at sykdom, geografi, kjønn, rase, livssyn og etisk overbevisning ikke skal 
være avgjørende i møtet mellom pasient og fastlege. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 
 
Ringerike kommune mener det bør være mulig for fastleger med individuell fastlegeavtale å 
kunne reservere seg for å henvise til abort.  Det er viktig å ta hensyn til samvittighetsspørsmål 
i slike saker. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til kulepunkt 3: 
 
Spørsmål om legers mulighet til å reservere seg er et nasjonalt anliggende, hvor ensartet 
praksis er viktig over hele landet.  Det er derfor uheldig at regjeringen løfter dette ned til en 
kommunalpolitisk sak. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling og Holtens forslag, 
ble hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Holten, Krf). 
Aasens forslag fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Sol, Ap og Krf. 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

• Kommunestyret i Ringerike Kommune mener ikke det bør åpnes for at fastleger med 
individuell fastlegeavtale kan reservere seg for å henvise til abort. 
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• Kommunestyret ligger til grunn at hensynet til pasientrettigheter er det viktigste 
hensyn når det gjelder mulighet for reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder 
kvinners rett til selvbestemt abort. Formålet med fastlegeordningen er sikre at alle 
innbyggere har adgang til stabile allmennlegetjenester hos en kjent fastlege. Det 
innebær at sykdom, geografi, kjønn, rase, livssyn og etisk overbevisning ikke skal 
være avgjørende i møtet mellom pasient og fastlege. 
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62/14  
STATUS BARNEHAGEOPPTAK 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Status barnehageopptaket 2014 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Status barnehageopptaket 2014 tas til orientering. 
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63/14  
HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSELSKAP AS, - ÅRSBERETN ING OG 
REGNSKAP 2013 GENERALFORSAMLING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Vedlagte årsberetning og regnskap for HRA 2013 tas til orientering. 

2. Som styrerepresentant for perioden 2014 –2016 velges Ole Petter Løbben  med  
Lise Kihle Gravermoen som personlig varamedlem. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Alf Meier (Ap): 
 
Som styrerepresentant for perioden 2014 –2016 gjenvelges Ole Petter Løbben  med  Lise 
Kihle Gravermoen som personlig varamedlem. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Meiers navneforslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte årsberetning og regnskap for HRA 2013 tas til orientering. 

2. Som styrerepresentant for perioden 2014 –2016 velges: …………………………. med 
………………………… .………. som personlig varamedlem. 
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64/14  
GENERALFORSAMLING - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Innkalling og saksliste til ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA tas til 
orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste til ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA tas til 
orientering. 
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65/14  
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  
 (AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang salgsperiode 
foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter en 1-årslang salgsperiode 
foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.  
 

Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 
tas til orientering. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter lang salgsperiode 

foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   
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66/14  
FORSLAG TIL HØRINGSINNSPILL - ENDRING I KONSESJONSL OVEN - 
PRISKONTROLL             
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. desember 
2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. Ringerike 
kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende omsetning av 
konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes ytterligere tiltak 
for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i konsesjonslovgivningen bør ses 
i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. desember 
2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. Ringerike 
kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende omsetning av 
konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes ytterligere tiltak 
for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i konsesjonslovgivningen bør ses 
i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp rådmannens forslag. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HMA) innstilling og Aasens forslag, ble 
hovedkomiteens innstilling vedtatt mot 6 stemmer.  Mindretallet besto av Sp, Sol, Ap og Krf. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune anbefaler at priskontrollen opprettholdes som i dag, men at det vurderes 
andre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i 
konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 
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67/14  
328 MOSSELIA - BEHANDLING AV KLAGESAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Christoffersen og Moholdt til 
følge. 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
etter denne lov. Klagen sendes derfor Fylkesmannen i Buskerud med følgende 
uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må 
stanses. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Alf Meier (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag, som er identisk med hovedkomiteens (HMA) råd, ble enstemmig 
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunen finner ikke grunn til å ta klagen fra Christoffersen og Moholdt til følge. 

 
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes derfor Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 
saksframlegget. 
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3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 
42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører byggeområder på en slik måte at 
igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 
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68/14  
REGULERINGSPLAN 64 OG FORHOLDET TIL DE PÅGÅENDE 
SAMFERDSELSPROSJEKTENE -FRAMDRIFT OG PLANPROSESS 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert 
Vesttangenten, avventer avklaringer i overordna plan- og utredningsarbeid knytta til 
byutvikling og transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med 
stasjonsområde, innfart til byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss-
området.  

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en 
planprosess hvor en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle. 

3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 
utsettes inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral 
avlastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området 
er avklart.   

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag, som er identisk med hovedkomiteens (HMA) råd, ble enstemmig 
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert 
Vesttangenten, avventer avklaringer i overordna plan- og utredningsarbeid knytta til 
byutvikling og transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med 
stasjonsområde, innfart til byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss-
området.  
 

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en 
planprosess hvor en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.  
 

3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 
utsettes inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral 
avlastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området 
er avklart.   
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69/14  
KLAGESAK TYRIHUS AS PÅ REGULERINGSPLAN HØNENGATA 18 -20  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Tyrihus AS/ Otto Vaule Olsen til 

følge. 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens leide 
eiendommer (forvaltningslovens § 42).  

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag inkludert hovedkomiteens (HMA) korreksjon, ble enstemmig vedtatt 
som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Tyrihus AS/ Otto Larsen Vaule  til 

følge. 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 
saksframlegget. 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens leide 
eiendommer (forvaltningslovens § 42).  



  

Side 25 av 31 

 
 
 
  
70/14  
STRØMFORSYNING TIL HYTTEFELT I RINGERIKE PRINSIPPSA K 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 
1. Prinsipielt skal all tilførsel skje i jord/sjøkabel.  
2. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm i jordkabel til Pjåkerud 
 Hyttefelt under forutsetning om at tiltaket kan utføres slik at Tyristrand Vannverk gir 
 sin tilslutning til tiltaket. 
3. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen 
 i tråd med avgrensningen vist i forespørsel om uttalelse. Fremføring bør skje i 
 jordkabel. Det vurderes om jordkabel kan legges i veikant. 
4. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm ved Vestre 
 Bjonevatnet.  
5. Dokumentasjon på vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 skal sendes kommunen 
 før iverksetting av tiltak. 
6          Formannskapet henstiller til at utebelysning på den enkelte hytte skal være   
            skjermet (downlight/bevegelsesstyrt). 
  
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Prinsipielt skal all tilførsel skje i jord/sjøkabel.  
2. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm i jordkabel til Pjåkerud 
 Hyttefelt under forutsetning om at tiltaket kan utføres slik at Tyristrand Vannverk gir 
 sin tilslutning til tiltaket. 
3. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen 
 i tråd med avgrensningen vist i forespørsel om uttalelse. Fremføring bør skje i 
 jordkabel. Det vurderes om jordkabel kan legges i veikant. 
4. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm ved Vestre 
 Bjonevatnet.  
5. Dokumentasjon på vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 skal sendes kommunen 
 før iverksetting av tiltak. 
6          Hovedkomiteen (HMA) henstiller til at utebelysning på den enkelte hytte skal være   
            skjermet (downlight/bevegelsesstyrt). 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm i jordkabel til Pjåkerud 
Hyttefelt under forutsetning om at tiltaket kan utføres slik at Tyristrand Vannverk gir 
sin tilslutning til tiltaket. 

 
2. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm til hytter ved Samsjøen 

i tråd med avgrensningen vist i forespørsel om uttalelse. Fremføring bør skje i 
jordkabel. Dersom det dokumenteres at fremføring kan gjøres på en forsvarlig måte i 
forhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 kan fremføring 
skje ved bruk av luftstrekk, forutsatt samtykke fra berørte parter i området. 

 
3. Ringerike kommune stiller seg positive til fremføring av strøm ved Vestre 

Bjonevatnet. Kommunen anser at negative konsekvenser som følge av fremføring av 
strøm er av lokal karakter og anser at valg av type kabling kan tas av berørte parter. 
 

4. Dokumentasjon på vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 skal sendes kommunen 
før iverksetting av tiltak. 
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71/14  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR RINGERIKE STUDE NTKRO 
(AVD. SMUTTHULLET) FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike Studentkro org.nr 999 649 620 gis serverings- og skjenkebevilling for 
Smutthullet, Fossveien 5, Hønefoss frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Christoffer Berg f. 7.12.1991 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Aleksander Breive Havre f. 4.2.19905 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike Studentkro org.nr 999 649 620 gis serverings- og skjenkebevilling for 
Smutthullet, Fossveien 5, Hønefoss frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vi og brennevin og gjelder for de arealer som er 

beskrevet i søknaden. 
 

3. Bevillingen gis under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, Ringerike 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplans bestemmelser, sentrale- og lokale 
forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
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4. Christoffer Berg f. 7.12.1991 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Aleksander Breive Havre f. 4.2.19905 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 
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72/14  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING. DRONNING TYRA, SLE PA OG 
GALTVED BRYGGE. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. DR TYRA AS org.nr 913 268 563 gis serverings- og skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk klasse 1, 2 og 3 for Glatved Brygge, MS Dronning Tyra og MS 
Slepa. 

 
2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer av bevillingen og Dag Rannekleiv 

f. 17.4.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Iren Rannekleiv (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. DR TYRA AS org.nr 913 268 563 gis serverings- og skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk klasse 1, 2 og 3 for Glatved Brygge, MS Dronning Tyra og MS 
Slepa. 

 
2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer av bevillingen og Dag Rannekleiv 

f. 17.4.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
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a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 
– 2016. 
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73/14  
TONY'S MATGLEDE  - BEVILLING FOR UTESERVERING.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

• Tony’s Matglede org.nr 912 520 374 gis serverings- og skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

• Alkoholholdig drikk i klasse 1 og 2 kan serveres fra og med klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i klasse 3 kan serveres fra og med klokken 13:00. 

• Bevillingen gis for det uteareal som tegninger viser og gjelder frem til 30. juni 2016. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

• Tony’s Matglede org.nr 912 520 374 gis serverings- og skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

• Alkoholholdig drikk i klasse 1 og 2 kan serveres fra og med klokken 10:00 og 
alkoholholdig drikk i klasse 3 kan serveres fra og med klokken 13:00. 

• Bevillingen gis for det uteareal som tegninger viser og gjelder frem til 30. juni 2016. 
 
 
  


