
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 18.08.2015 Tid: 10:00 – 16:50 

Gjennomgang/orientering kommuneplanens arealdel 

v/Grethe Tollefsen og Guro Skinnes, areal og byplan. 

Orientering v/rådmannen vedr. sak 93/15.  

Presentasjonene vedlegges de respektive saker. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall         Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

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   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Varamedlem Erna Skaugrud  Helge Stiksrud 

Varamedlem Christine Kristiansen Granlund  Dag Gunnar Stenersen 

Dessuten var komitelederne Arne Boberg (HMA) til stede. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, Gunn 

Edvardsen og Trude Steinmo samt kommunikasjonsrådgiver Mats 

Øieren.  

 

Merknader:  

Behandlede saker:  Fra og med sak 74/15 

til og med sak  93/15 samt referatsak 6/15. 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud (sett) Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen (sett) 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

6/15 15/6654   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

18.08.2015.  

 

74/15 15/6049   

 Månedsrapport mai 2015  

 

75/15 15/6426   

 Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra 

01.01.2016 - Orientering om høringsuttalelse  

 

76/15 15/5330   

 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn  

 

77/15 15/6585   

 Søknad veivedlikehold, Ringerike jaktskytesenter  

 

78/15 15/6580   

 AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL 

FENGSEL  

 

79/15 14/995   

 Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes 

nærmere  

 

80/15 14/995   

 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

81/15 15/6527   

 Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i 

verk og bruk  

 

82/15 15/6424   

 Kommunalt eie av Røsholmstranda  

 

83/15 15/5071   

 Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for 

bosetting av flykninger  

 

84/15 15/6517   

 Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA 

 

85/15 15/6589   

 Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse  
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86/15 15/4852   

 Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - 

uttalelse  

 

87/15 15/3682   

 Sykkelbyavtale  

 

88/15 15/5317   

 Temautredning masseforvaltning  

 

89/15 15/3677   

 Venstresvingefelt ved Ringmoen  

 

90/15 14/1018   

 0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

91/15 15/6265   

 Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Serverings- og skjenkebevilling 

for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016. 

 

92/15 15/5560   

 Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.  

 

93/15 15/5989   

 Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

6/15   

Referatsak 

 

 

Følgende ble enstemmig tatt til orientering: 

 

16822/15 Fylkesmannen i Buskerud  

Arbeidet med kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
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74/15   

Månedsrapport mai 2015  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2015 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2015 tas til orientering. 



  

Side 7 av 27 

 

 

 

 

 

75/15   

Saksframlegg - Kommunal finansiering av private barnehager fra 01.01.2016 - 

Orientering om høringsuttalelse  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på 

Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra 

01.01.2016, tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens utredning i forbindelse med kommunens svar på høringsuttalelse på 

Utdanningsdirektoratets forslag til finansieringsmodell for private barnehager gjeldende fra 

01.01.2016, tas til orientering. 
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76/15   

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar gjennomgangen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn til etterretning. 

Ajourført praksis innarbeides i handlingsprogram og budsjett. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fromannskapet tar gjennomgangen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn til etterretning. 

Ajourført praksis innarbeides i handlingsprogram og budsjett. 
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77/15   

Søknad veivedlikehold, Ringerike jaktskytesenter  

 

Vedtak: 

 

Søknaden imøtekommes med 25.000,-.  

Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og Sol: 

 

Søknaden imøtekommes med 25.000,-.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Aasens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto. 

 

Forslag til vedtak: 
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78/15   

AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL FENGSEL  

 

Vedtak: 

 

1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til 

markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering, 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til 

markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler. 
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79/15   

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere  

 

Vedtak: 

 

1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.  

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke 

med videre i planarbeidet.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.  

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke 

med videre i planarbeidet.  
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80/15   

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak: 

 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at 

man unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95.   

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå.  Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Forslag fra Høyre og Frp: 

Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Marit Hollerud (H): 

Punkt 92 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Tilleggspunkt: 

Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Tilleggspunkt: 

I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder  i 

skogsområder på Ask og i Åsa.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
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Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og 

80. 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punktene 38, 52, 75, 91 og 95 hvor Sp 

og Sol stemte imot. 

Høyres/Frps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp). 

Holleruds forslag i punkt 92 fikk 4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og 

Frp)). 

 

Rådmannens forslag pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  
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81/15   

Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og 

administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for 

inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har 

god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og 

administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for 

inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har 

god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer. 
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82/15   

Kommunalt eie av Røsholmstranda  

 

Vedtak: 

 

Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter. 
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83/15   

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av 

flykninger  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker kommune 

og Ringerike kommune godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker kommune 

og Ringerike kommune godkjennes. 
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84/15   

Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet i Ringerike er prinsipielt delt i synet på etablering av private 

grunnskoler i kommunen. 

2. Formannskapet forholder seg til «Privatskolelovens» bestemmelser, men presiserer at 

etablering av en Montesorriskole i Åsa ikke er i tråd med Ringerike kommunes 

vedtatte plan for skoledrift/skolestruktur. 

3. Formannskapet har foreløpig ikke tatt stilling til salg/ev. gjenbruk av nedlagte Vegård 

skole. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

 

1. «Formannskapet i Ringerike er prinsipielt delt i synet på etablering av private 

grunnskoler i kommunen. 

2. Formannskapet forholder seg til «Privatskolelovens» bestemmelser, men presiserer at 

etablering av en Montesorriskole i Åsa ikke er i tråd med Ringerike kommunes 

vedtatte plan for skoledrift/skolestruktur. 

3. Formannskapet har foreløpig ikke tatt stilling til salg/ev. gjenbruk av nedlagte Vegård 

skole.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ av stemming mellom forslagene fra rådmannen og Baksvær, ble Baksværs 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sp, Sol og Frp).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune avgir vedlagte uttalelse knyttet til Steinsfjorden skole SA´s søknad om 

etablering av privat montessoriskole.  
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85/15   

Et NAV med muligheter - Høringsuttalelse  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV 

med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet» , bortsett fra at formannskapet sterkere vil støtte de merknader som 

Menova har kommet med.» 

 

 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Krf, Ap og H:  

 

«Tilføyelse til pkt. 1: 

, bortsett fra at formannskapet sterkere vil støtte de merknader som Menova har kommet 

med.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Først ble det stemt over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.  Deretter ble det 

stemt over Holtens tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et NAV 

med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 

arbeidsmarkedet». 

 Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen. 
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86/15   

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - uttalelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En 

kombinasjon med elementer fra Sentrumskonseptet må medtas i videre planlegging.  

 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En 

kombinasjon med elementer fra Sentrumskonseptet må medtas i videre planlegging.  

 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 
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87/15   

Sykkelbyavtale  

 

Vedtak: 

 

1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen 

2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i  

   Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen 

2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i  

Handlingsprogrammet 2016-2019. 
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88/15   

Temautredning masseforvaltning  

 

Vedtak: 

 

Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens 

arealdel. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag,  ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 
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89/15   

Venstresvingefelt ved Ringmoen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på 

Ringmoen under forutsetning av;  

A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver. 

B. Lokale tiltakshavere  innenfor kommunedelplan Ådalsfjella  bidrar med kr. 3 mill 

C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan 

Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne 

saken. 

2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i 

finansiering av utbyggingen av krysset.   

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på 

Ringmoen under forutsetning av;  

A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver. 

B. Lokale tiltakshavere  innenfor kommunedelplan Ådalsfjella  bidrar med kr. 3 mill 

C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan 

Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne 

saken. 

2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i 

finansiering av utbyggingen av krysset.   
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90/15   

0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag,  ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  
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91/15   

Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Serverings- og skjenkebevilling for resten av 

inneværende periode, som utgår 30. juni 2016. 

 

Vedtak: 

 

1. Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS org.nr 897 324 482 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar, 

Kongensgate 3, Hønefoss. 

 

2.  Bevillingen gjelder for de arealer søknaden beskriver. 

 

3. Mona Engebretsen f. 14.3.1964 godkjennes som styrer for bevillingen og Mattis Karlsen 

f. 31.8.1979 godkjennes som stedfortreder 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.  

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS org.nr 897 324 482 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar, 

Kongensgate 3, Hønefoss. 

 

2.  Bevillingen gjelder for de arealer søknaden beskriver. 

 

3. Mona Engebretsen f. 14.3.1964 godkjennes som styrer for bevillingen og Mattis Karlsen 

f. 31.8.1979 godkjennes som stedfortreder av bevillingen.  

 

3. For øvrig gjelder følgende:  

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016.  
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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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92/15   

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.  

 

Vedtak: 

 

 Helle Reklev/Lille Handleri org.nr 914 445 140 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

i gruppe 1.  

 Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.  

 Helle Reklev f. 11.3.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer da firmaet er et enkeltmannsforetak. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Helle Reklev/Lille Handleri org.nr 914 445 140 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

i gruppe 1.  

 Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.  

 Helle Reklev f. 11.3.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer da firmaet er et enkeltmannsforetak. 
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93/15   

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 

2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag 

3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1-Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss 

2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag 

3-Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5330-2  Arkiv: C81  

 

Sak: 76/15 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar gjennomgangen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn til etterretning. 

Ajourført praksis innarbeides i handlingsprogram og budsjett. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6580-2  Arkiv:   

 

Sak: 78/15 

 

AVVIKLING AV KOMMUNENS EIERINTERESSER I HASSEL FENGSEL  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Styrets planer for salg av eiendommen « Sanssouci» tas til orientering. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om salg av eiendommen « Sanssouci» til 

markedspris mot innløsing av Ringerike kommunes eierandeler. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6527-2  Arkiv:   

 

Sak: 81/15 

 

Saksframlegg - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune støtter begge alternativene som endringer som bedrer forutsigbarhet og 

administrasjon av loven under forutsetning at kommunen på andre måter blir kompensert for 

inntektsbortfallet. Iverktredelse av lovendringen må skje på en slik måte at kommunen har 

god tid til å organisere og gjennomføre nytakseringer. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6424-3  Arkiv: 611 D37 &53  

 

Sak: 82/15 

 

Kommunalt eie av Røsholmstranda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Røsholmstranda selges ikke og fjernes fra listen over mulige salgsobjekter. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6517-4  Arkiv:   

 

Sak: 84/15 

 

Saksframlegg til uttalelse Steinsfjorden skole SA 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet i Ringerike er prinsipielt delt i synet på etablering av private 

grunnskoler i kommunen. 

2. Formannskapet forholder seg til «Privatskolelovens» bestemmelser, men presiserer at 

etablering av en Montesorriskole i Åsa ikke er i tråd med Ringerike kommunes 

vedtatte plan for skoledrift/skolestruktur. 

3. Formannskapet har foreløpig ikke tatt stilling til salg/ev. gjenbruk av nedlagte Vegård 

skole. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

 

1. «Formannskapet i Ringerike er prinsipielt delt i synet på etablering av private 

grunnskoler i kommunen. 

2. Formannskapet forholder seg til «Privatskolelovens» bestemmelser, men presiserer at 

etablering av en Montesorriskole i Åsa ikke er i tråd med Ringerike kommunes 

vedtatte plan for skoledrift/skolestruktur. 

3. Formannskapet har foreløpig ikke tatt stilling til salg/ev. gjenbruk av nedlagte Vegård 

skole.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ av stemming mellom forslagene fra rådmannen og Baksvær, ble Baksværs 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sp, Sol og Frp).   

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3682-3  Arkiv: Q20  

 

Sak: 87/15 

 

Sykkelbyavtale  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1-Ringerike kommune inngår sykkelbyavtale med vegvesenet og fylkeskommunen 

2-Det avsettes midler til kommunal prosjektleder og kommunal egenandel for prosjekter i  

   Handlingsprogrammet 2016-2019. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3677-6  Arkiv: 143  

 

Sak: 89/15 

 

Venstresvingefelt ved Ringmoen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune bidrar med kr. 2 mill som andel av finansiering av nytt kryss på 

Ringmoen under forutsetning av;  

A. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune bidrar med kr. 5 mill hver. 

B. Lokale tiltakshavere  innenfor kommunedelplan Ådalsfjella  bidrar med kr. 3 mill 

C. Statens vegvesen bekrefter at rekkefølgebestemmelsen i kommunedelplan 

Ådalsfjella vedtatt 30.6.2011 ansees oppfylt ved kommunestyrets vedtak i denne 

saken. 

2. Kommunens andel innarbeides i budsjett 2016. 

3. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale med partene som deltar i 

finansiering av utbyggingen av krysset.   

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6265-11  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 91/15 

 

Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS. Serverings- og skjenkebevilling for resten av 

inneværende periode, som utgår 30. juni 2016. 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Bryggerikjelleren Restaurant & Bar AS org.nr 897 324 482 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Bryggerikjelleren Restaurant & Bar, 

Kongensgate 3, Hønefoss. 

 

2.  Bevillingen gjelder for de arealer søknaden beskriver. 

 

3. Mona Engebretsen f. 14.3.1964 godkjennes som styrer for bevillingen og Mattis Karlsen 

f. 31.8.1979 godkjennes som stedfortreder 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.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5560-10  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 92/15 

 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk - Lille Handleri.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Helle Reklev/Lille Handleri org.nr 914 445 140 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

i gruppe 1.  

 Bevillingen gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2016.  

 Helle Reklev f. 11.3.1985 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer da firmaet er et enkeltmannsforetak. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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