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til og med sak  128/14 
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satt. 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
108/14 10/960  
 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED 

RINGERIKE VANNVERK PÅ KILEMOEN  
 
109/14 14/1020  
 FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE  
 
110/14 14/42  
 REFERATSAKER  
 
111/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
112/14 14/1989  
 1. TERTIALRAPPORT 2014  
 
113/14 14/1922  
 REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014  
 
114/14 14/85  
 RAPPORT "RINGERIKE 2020"  
 
115/14 14/1442  
 SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS  
 
116/14 14/2040  
 JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET  
 
117/14 11/1290  
 VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL 

OMDØMMEPROSJEKTET ( "SAMMEN OM EN BEDRE 
KOMMUNE")  

 
118/14 14/921  
 VESTREGIONEN - FORSLAG TIL NY SAMARBEIDSPLATTFORM  
 
119/14 14/1745  
 NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD  
 
120/14 14/1696  
 ARBEID MED UTENDØRS AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS  
 
 



  

Side 4 av 37 

 
121/14 11/330  
 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE  
 
122/14 12/1157  
 0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 
123/14 14/1772  
 0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1. 

GANGSBEHANDLING 
 
124/14 14/279  
 ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS  
 
125/14 14/1802  
 ENDRING AV BOMAVGIFT KILLINGTJERNVEIEN  
 
126/14 14/1824  
 ENDRING AV BOMAVGIFT ULLEREN - SKAUG - 

LANGTJERNSVEIEN  
 
127/14 14/1821  
 RINGERIKE KULTURSENTER  - ÅRSRAPPORT 2013  
 
128/14 14/1693  
 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2016. 

NORSIA BAR & NATTKLUBB. 
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108/14  
MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED RINGER IKE 
VANNVERK PÅ KILEMOEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 
innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur 
på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 
klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 
Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 
regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 
klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 
over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 
Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 
eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 
om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-
1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannens reviderte forslag til vedtak: 
 

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 
innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur 
på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 
klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved 
Ringerike vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er 
regulert i vedtatt reguleringsplan. 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 
klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 
over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 
Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 
eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
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reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 
om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-
1 2.ledd og fra kommuneplanen. 

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens reviderte forslag ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 innafor 

sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur på vedlagt 
kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 
6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. 
Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er regulert i vedtatt reguleringsplan.  
 

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 
(pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte klausuleringssonene (se 
område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom 
gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 
25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen.  
En eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 
forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes om 
midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter pbl § 19-
1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-1 2. ledd og 
fra kommuneplanen.   
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109/14  
FINANSIERING GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill.  Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill. 
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte leiekostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og V: 
 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor. 
2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill.  Finansieringen innarbeides i 

budsjett 2015. 
3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill. 
4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av 

kapitalisering av reduserte leiekostnader, samt for lånet på 2,9 mill. 
5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig. 
6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke. 
7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning. 

 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje slik at det tilrettelegges for kontorer. 
Kontorlokalene innredes ikke. 

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 millioner kroner. Finansieringen 
innarbeides i budsjett 2015. 
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110/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A RESULTAT AV SPØRSMÅL OM MULIG EIENDOMSKJØP  

FRILUFTSOMRÅDE VED STEINFJORDEN 
 Notat fra rådmannen, dat. 05.06.14. 
 
B KULTURMINNEREGISTRERING. - INVITASJON TIL Å SØKE TILSKUDD FRA 

RIKSANTIKVAREN 
 Brev fra Ringerike Venstre, dat. 22.04. og fra miljø og arealforv., dat. 06.06.14. 
 
C STAMVEGUTVALGET 

Referat fra møte 09.05.14. 
 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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111/14  
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 � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
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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112/14  
1. TERTIALRAPPORT 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering 
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1) og 

vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014: 
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende 

tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6 
punktene:  
Kulturskolen: 
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.  
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.  
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.  
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.  
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).  
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon. 

3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet: 
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til 

rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at 
advokatkontoret er flyttet organisatorisk. 

b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til rammeområde 
3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til barn og unge 
under 23 år er flyttet organisatorisk. 

c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og omsorg) 
til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at brukerbetalinger 
på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir regnskapsført på tekniske 
områder (ansvar 560006). 

4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike 
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr 
9.017.226,16. 

5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på 
inntil  4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er 
avsluttet høsten 2014. 

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

1. 1. Tertialrapport 2014 tas til orientering 
2. Det foretas følgende endringer i kommunens betalingsreglement 2014 (kapittel 9.1) og 

vedtekter for Ringerike Kulturskole (punkt 4.3) med virkning fra 01.08.2014: 
a. Kapittel 9.1, kultur og kulturskole, i betalingsreglementet får følgende 

tilleggstekst, og teksten i punkt 4.3 i vedtektene byttes ut med disse 6 
punktene:  
Kulturskolen: 
1.Søskenmoderasjon gjelder kun søsken.  
2. Søsken nr 2 får 30% rabatt.  
3. Søsken nr 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt.  
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud.  
5.Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5).  
6.Voksne elever får ikke søskenmoderasjon. 

3. Det foretas følgende budsjettkorrigeringer i driftsbudsjettet: 
a. Kr 3.499.591 flyttes fra rammeområde 2 (Støtteenheter-administrative) til 

rammeområde 1 (Rådmann og strategiske tiltak) i forbindelse med at 
advokatkontoret er flyttet organisatorisk. 

b. Kr 83.008.741 flyttes fra rammeområde 4 (Helse og omsorg) til rammeområde 
3 (oppvekst og kultur) i forbindelse med at helsetjenester til barn og unge 
under 23 år er flyttet organisatorisk. 

c. Budsjetterte inntekter kr 108.800 flyttes fra rammeområde 4 (helse og omsorg) 
til rammeområde 5 (tekniske områder) i forbindelse med at brukerbetalinger 
på strøm ved Sokna og Nes omsorgssentre blir regnskapsført på tekniske 
områder (ansvar 560006). 

4. Driftstilskudd kr 1.333.334 utbetalt i mai 2014 (fra ansvar 721006) til Ringerike 
Utvikling dekkes av kommunens næringsfond. Ny saldo i fondet vil være kr 
9.017.226,16. 

5. Merforbruk på investering i nytt økonomi, lønns- og personalsystem fra Visma på 
inntil  4,2 millioner kroner dekkes av ubundne investeringsfond når prosjektet er 
avsluttet høsten 2014. 
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113/14  
REALITETSVURDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt (se 
kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og planlagt 
bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og handlingsprogram.  

2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i 
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre 
som uspesifisert i investeringsbudsjettet. 

3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås: 

a. Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres 
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen: 
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26 
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26 

b. Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak 
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe 
budsjettvedtak på større prosjektgrupper: 
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,- 
027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,- 
023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,- 
023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,- 

c. Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og 
belastet bevilgningen til stigebil: 
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,- 
025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,- 

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188 
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt 
0335 Ringerike vannverk slik: 
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,- 
023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,- 
023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,- 
Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5 
millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års 
budsjett og handlingsprogram.  
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&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det foretas avsetninger av til sammen 62,6 millioner kroner i henhold til vedlagte oversikt (se 
kolonnen Avsetning til konkrete prosjekt). Det betyr at årets investeringsbudsjett og planlagt 
bruk av lånemidler reduseres. Avsetningene tas inn i neste års budsjett og handlingsprogram.  

2. Urealiserte midler omdisponeres fra prosjekter med til sammen 19,9 millioner kroner i 
henhold til vedlagte oversikt (se kolonnen Urealiserte midler). Midlene avsettes inntil videre 
som uspesifisert i investeringsbudsjettet. 

3. Følgende budsjettmessige omdisponeringer foreslås: 

a. Overført mindreforbruk 2013 på prosjekt 0197 Samlokalisering teknisk omdisponeres 
til inndekning av prosjekt 0244 Eiendom – Rehabilitering Schjongshallen: 
023000.656000.381.0244 debet kr 1 021 718,26 
023000.657000.130.0197 kredit kr 1 021 718,26 

b. Budsjettmidlene på prosjekt 0353 Prosjektering VA og prosjekt 0235 Randsonetiltak 
avløp flyttes til overordnet prosjekt 0364 Hovedplan avløp i den hensikt å treffe 
budsjettvedtak på større prosjektgrupper: 
027000.651000.350.0364 debet kr 300 000,- 
027000.651000.350.0353 kredit kr 300 000,- 
023000.651000.353.0364 debet kr 130 000,- 
023000.651000.353.0235 kredit kr 130 000,- 

c. Budsjettmidlene på prosjekt 0527 Ny kompressor til fylling av røykdykkerflasker 
omdisponeres til prosjekt 0507 Ny stigebil fordi kompressoren ble kjøpt i 2013 og 
belastet bevilgningen til stigebil: 
025000.653000.339.0507 debet kr 120 000,- 
025000.653000.339.0527 kredit kr 120 000,- 

d. Budsjettmidlene til prosjekt 0187 Ringerike vannverk grunnerverv/klausulering og 0188 
Ringerike vannverk høydebasseng/manganfjerning flyttes til nyopprettet hovedprosjekt 
0335 Ringerike vannverk slik: 
023000.651000.340.0335 debet kr 1 607 461,- 
023000.651000.340.0187 kredit kr 159 230,- 
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023000.651000.340.0188 kredit kr 1 448 231,- 
Avsetningen på prosjekt 0228 Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen på 28,5 
millioner kroner (jf. vedtakspunkt 1) tilføres overordnet prosjekt 0335 i neste års 
budsjett og handlingsprogram.  
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114/14  
RAPPORT "RINGERIKE 2020"  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering 
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen 
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av 

Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H og V: 
 
Punktene 4, 5 og 6 strykes. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp og Sol: 
 
 Rapport «Ringerike 2020» tas til orientering. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Henaug og Aasen, ble Henaugs forslag 
vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Sol).  Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapport ”Ringerike 2020” tas til orientering 
2. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen 
3. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn i utarbeidelse av 

Handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 
4. Føringene i rapport ”Ringerike 2020” skal ligge til grunn for utvikling av 

arbeidsgiverpolitikk i Ringerike kommune 
5. Det innføres internhusleie for kommunens bygg med virkning fra 1. januar 2015 for å 

oppnå ønskede effektiviseringseffekter 
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6. Rådmannen vurderer behov for administrative lokaler i Hønefoss sentrum og lyser ut 

konkurranse om leie av lokaler for å dekke kommunens behov. Eventuell flytting skjer 
når leieavtalen i Storgata utgår. Rådmannen kommer tilbake med egen sak før 
konkurransen lyses ut. 
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115/14  
SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUTVIKLING AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ved salg av 318/497 legges verditakst fra DnB Eiendomsmegling til grunn. 
2. Ringerike kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko knyttet til salget. 
3. Det fremlegges ny sak for politisk behandling i august. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H og V: 
 

1. Ved salg av 318/497 legges verditakst fra DnB Eiendomsmegling til grunn. 
2. Ringerike kommune skal ikke ha oppgjørsrisiko knyttet til salget. 
3. Det fremlegges ny sak for politisk behandling i august. 

 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS 
med senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer: 

 
• Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 

1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor 
parkering under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet 
(19 743 m2).  

• Tomten skal ikke selges til en lavere pris enn antatt markedsverdi for tomten som 
pr 09.04.2014 utgjør 3,0 millioner kroner. 

• Som første delbetaling selges tomten til en pris av 780 kr pr m2. Dette utgjør 2,8 
millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til Conceptor 
Eiendomsutvikling AS.  

• Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er 
fastlagt.  
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• Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske 
anlegg gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det 
foreslås at kommunens areal / godtgjøring skal måles mot. 

2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter 
avtalen med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til 
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og 
frister fastsatt i avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak 
skal gjelde for selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS. 
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116/14  
JUSTERING AV GEBYRSATSER - BETALINGSREGLEMENTET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
Eventuelle endringer i betalingsreglementet gjøres som en del av budsjettbehandlingen for 
2015. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt.  Rådmannens forslag går som 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Endringer i betalingsreglementet vist i vedlegg 1 vedtas med virkning fra 1. juli 2014. 
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117/14  
VALG AV NY POLITISK REPRESENTANT TIL OMDØMMEPROSJEK TET   
("SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE")  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Prosjektplan tas til orientering 
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp) 
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som 

følgende:  
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP) 
- Varaordfører: Runar Johansen (H) 
- Hans Petter Aasen (Sp) 

  
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Karl-Petter Endrerud (Sol) fremmet følgende forslag i pkt. 2: 
 

2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: Hans-Petter Aasen (Sp). 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Endreruds forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Prosjektplan tas til orientering 
2. Ny politisk representant i styringsgruppen er: ……  
3. Sammensetningen av den politiske representasjonen i styringsgruppen vil da bli som 

følgende:  
- Ordfører: Kjell B. Hansen (AP) 
- Varaordfører: Runar Johansen (H) 
…(ny represenant)…… 
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118/14  
VESTREGIONEN - FORSLAG TIL NY SAMARBEIDSPLATTFORM  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune slutter seg til framlagt forslag til strategisk plattform for 
Vestregionen, og tar oversendt utfordringsdokument til orientering. 

2. Det vises for øvrig til vurderingen som er gjort i Rådet for Ringeriksregionen slik de 
framgår av dette saksframlegget. 

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

1. Ringerike kommune slutter seg til framlagt forslag til strategisk plattform for 
Vestregionen, og tar oversendt utfordringsdokument til orientering. 

2. Det vises for øvrig til vurderingen som er gjort i Rådet for Ringeriksregionen slik de 
framgår av dette saksframlegget. 
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119/14  
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 

1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for 
nytt renseanlegg. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på 
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling) 

3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og innarbeides 
i kommunens økonomiplan 

4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 
1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for 

nytt renseanlegg. 
2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på 

eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling) 
3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken tas til etterretning og innarbeides 

i kommunens økonomiplan 
4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får 

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

1. Råmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av byggetrinn 1 for 
nytt renseanlegg. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og gjennomføring av tiltak på 
eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling) 
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3. Investering-/budsjettplan som vist i vedlegg til saken vedtas og innarbeides i 
kommunens økonomiplan 

4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får 
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120/14  
ARBEID MED UTENDØRS AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og parken 
skal etableres på Livbanen og i Søndre park.  

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  
3. Formannskapet anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til drift og 

vedlikehold hensynstas i videre arbeid. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hovedkomiteenes (HOK og HMA) innstilling: 
 

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og parken 
skal etableres på Livbanen og i Søndre park.  

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  
3. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til 

drift og vedlikehold hensynstas i videre arbeid. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteenes (HOK og HMA) innstillinger ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Arbeidet med å planlegge utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette, og parken 
skal etableres på Livbanen og i Søndre park.  
 

2. Aktivitetsparken blir kommunens eie når den er etablert.  
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121/14  
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBER GLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
 

1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 

283-01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike 
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes 
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Anne Marit Lillestø (V) tok 
hans plass. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) 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: 
 

1. 0605_356 detaljregulering for Tanberglia boligområde med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. De deler av detaljregulering nr. 17 Lia ved Arnegård, nr 107 Ringerike Sykehus, nr 

283-01 Sykehusområdet, Reg.pl. 107 – 02 Endret reguleringsplan for del av Ringerike 
Sykehus, Reg.pl. 183 og Reg.pl. 357 Hvervenkastet Pendlerparkering som overlappes 
av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
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122/14  
0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK - FAST SETTELSE 
AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Planprogram for 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk, datert 16.05.14, 
fastsettes. 

2. Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal vurderes på 
nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er kommet inn i 
forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble gjennomført 
nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I vurderinga skal 
behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser 
ses på. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for 0605_392 detaljregulering for Somma pukkverk, datert 16.05.14, 
fastsettes. 

2. Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal vurderes på 
nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er kommet inn i 
forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble gjennomført 
nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I vurderinga skal 
behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser 
ses på. 
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123/14  
0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1. 
GANGSBEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst 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 justeringer. 
 

3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å oppheve de 
deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette gjelder 
følgende planer:   
 

• 11-Norderhov, 30.10.1942.  
• 12-Hønen II, 10.01.1944.  
• 13-Hønen II, 13.06.1946.  
• 24-Hønenjordet, 30.10.1956.  
• 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 

30.06.1988.  
• 45-Hønenjordet, 11.07.1963.  
• 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012.  

 
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål 

gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida. 
 

5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir 
avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes 
nærmere om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2). 
 

6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før 
sluttbehandling. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Helge Stiksrud (V) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Anne Marit Lillestø (V) tok 
hans plass. 
 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst 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 justeringer. 
 
3. Ved vedtak av områderegulering for Øvre Hønengata øst, tas det sikte på å oppheve de 

deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. Dette gjelder følgende 
planer:   
• 11-Norderhov, 30.10.1942.  
• 12-Hønen II, 10.01.1944.  
• 13-Hønen II, 13.06.1946.  
• 24-Hønenjordet, 30.10.1956.  
• 25-02-Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei, 30.06.1988.  
• 45-Hønenjordet, 11.07.1963.  
• 335-Fv35 Hønengata, 30.08.2012.  

 
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen vurderes nærmere hvilket formål gnr/bnr 

86/285, Scania, (felt I1 på plankartet) skal ha i framtida. 
  

5. Dersom det i løpet av den tida kommunen jobber med å revidere kommuneplanen blir 
avklart at det er realistisk å samle kornsiloen i Asbjørnsens gate, må det vurderes nærmere 
om arealet i Industrigata kan avsettes til framtidig boligformål ( felt I2).   

 

6. Avkjøring fra Industrigata (V3) til V1 må vurderes og detaljeres nærmere før 
sluttbehandling. 
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124/14  
ÅRSMELDING 2013 - KRISESENTERET I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmelding 2013 – Krisesenteret i Hønefoss tas til orientering. 
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125/14  
ENDRING AV BOMAVGIFT KILLINGTJERNVEIEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Veglaget Killingtjernveien m.fl SA gis adgang til følgende justering av satser for 
bomavgift; 

 
Avgiftstype Nye satser 
Alle kjøretøy, unntatt 
motoriserte tohjulinger 

65.- 

Gebyr manglende betaling 700.- 
 

2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimum halvparten av avgiften for 
personbil. Rådmannen foreslår kr 30,- 

 
3. Det forutsettes at det med oppslag ved bommen opplyses om tilleggsgebyr som 

påløper ved betaling med SMS/ iNatur.  
 
4. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks 

«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Veglaget Killingtjernveien m.fl SA gis adgang til følgende justering av satser for 
bomavgift; 

 
Avgiftstype Nye satser 
Alle kjøretøy, unntatt 
motoriserte tohjulinger 

65.- 

Gebyr manglende betaling 700.- 
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2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimum halvparten av avgiften for 

personbil. Rådmannen foreslår kr 30,- 
 

3. Det forutsettes at det med oppslag ved bommen opplyses om tilleggsgebyr som 
påløper ved betaling med SMS/ iNatur.  

 
4. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks 

«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 
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126/14  
ENDRING AV BOMAVGIFT ULLEREN - SKAUG - LANGTJERNSVE IEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Styret for Ullern-Skogstjern-Langtjernsveien, heretter kalt USL-veien, gis adgang til 
følgende justering av satser for bomavgift: 

 
 Nye priser (kr) 
Enkeltpassering 40 
Årskort for veieier u/hytte 440 
Årskort for veieier m/hytte 510 
Årskort for veieier m/henger 510 
Årskort for hytteeier/leier 510 
Årskort på bil 440 
Årskort bil og henger 510 
Årskort moped/motorsykkel 105 
Årskort stor bil, over 3500 
kg    

570 

Årskort stor bil og henger         635 
Dyretransport 960 

 
2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maks. halvparten av avgiften for 

personbil. 
 

3. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks 
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 

 
4. Gebyr for manglende betaling kan settes til kr 400,-. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret for Ullern-Skogstjern-Langtjernsveien, heretter kalt USL-veien, gis adgang til 
følgende justering av satser for bomavgift: 

 
 Nye priser (kr) 
Enkeltpassering 40 
Årskort for veieier u/hytte 440 
Årskort for veieier m/hytte 510 
Årskort for veieier m/henger 510 
Årskort for hytteeier/leier 510 
Årskort på bil 440 
Årskort bil og henger 510 
Årskort moped/motorsykkel 105 
Årskort stor bil, over 3500 
kg    

570 

Årskort stor bil og henger         635 
Dyretransport 960 

 
2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maks. halvparten av avgiften for 

personbil. 
 

3. Det gis adgang til justering av bomavgifter med Statistisk sentralbyrå sin indeks 
«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. Melding sendes Ringerike kommune ved 
regulering av bomavgiften. 

 
4. Gebyr for manglende betaling kan settes til kr 400,-. 
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127/14  
RINGERIKE KULTURSENTER  - ÅRSRAPPORT 2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
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: 
 
Ringerike kultursenter sin årsrapport for 2013 tas til orientering 
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128/14  
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM TIL 30. JUNI 2 016. NORSIA BAR 
& NATTKLUBB. 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Setura As org.nr 969 012 480 gis serverings- og skjenkebevilling for Norsia Bar & 
Nattklubb frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin 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. Ida Therese Hanssen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Geir Morten Hanssen f. 3.9.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 

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

1. Setura As org.nr 969 012 480 gis serverings- og skjenkebevilling for Norsia Bar & 
Nattklubb frem til 30. juni 2016. 

 
2. Bevillingen gis for øl, sterk øl, vin 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 
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forskrifter, samt bestemmelser gitt av Ringerike kommune v/ miljø og areal og 
Ringerike brann- og redningstjeneste til enhver tid blir fulgt. 
 

4. Ida Therese Hanssen f. 28.9.1992 godkjennes som styrer for bevillingen. 
Geir Morten Hanssen f. 3.9.1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av 
bevillingen. 

 
 
 
  


