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Møtesekretær: 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

70/13 13/38  

 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 13.05.2013  

 

71/13 13/39  

 REFERATSAKER     

 

72/13 13/1178  

 GNR. 293/2 OG GNR 288/3 - SIMENSRUD -SØKNAD OM UNNTAK 

FRA BOPLIKT GNR. 293/2 - 288/3  

 

73/13 13/763  

 VEINAVN - TREKNATTLIA,  HEDALEN  

 

74/13 13/963  

 GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE  

 

75/13 11/4113  

 GNR.163/10,14,15,22  - SOKNA - BERGLAND KLAGE PÅ VEDTAK I 

SAK 115/12 

 

76/13 13/40  

 DELEGASJONSSAKER    

 

77/13 12/5029  

 BOMAVGIFT PÅ SAMSJØVEIEN  

 

78/13 12/4462  

 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE -  OPPSTART AV ENDRING  

 

79/13 13/1848  

 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_ 385 DETALJREGULERING 

FOR ARNEMANNSVEIEN  

 

80/13 12/2961  

 0605_378 DETALJREGULERING FOR NERBYTUNET - 1. 

GANGSBEHANDLING 

 

81/13 12/4762  

 TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

82/13 13/1952  

 NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  
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83/13 13/1957  

 KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  

 

84/13 13/1434  

 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

85/13 13/1736  

 TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  

 

86/13 13/1789  

 MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  
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70/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 13.05.2013  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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71/13  

REFERATSAKER     

 

Vedtak: 

 

Følgende saker er tatt til orientering: 

 

A Notat, datert 16.05.2013 fra rådmannen vedr. Status: Er landbrukseiendommene på 

 Ringerike bebodd eller står de tomme? 

 

B Møteprotokoll fra TRAFIKKRÅDETS møte 07.05.2013. 

 NB! Se sak 29/13. 

  

C Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 13.05.2013 vedr. gnr.157/22 – klage på 

 tillatelse til oppføring av antennemast  

 

 D Brev fra miljø- og arealforvaltning, datert 15.05.2013 vedr. Mindre endring av 

 reguleringsplan for Almemoen (delegert vedtak) 

 

E Notat, datert 16.05.2013 fra rådmannen vedr. Kommunens parkeringsforskrift 

 

 

 

Behandling: 

 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering med følgende tillegg: 

 

Punkt B: I trafikkrådets sak 29/13, ble rådmannen bedt om å følge opp saken vs. Statens 

vegvesen. 
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72/13  

GNR. 293/2 OG GNR 288/3 - SIMENSRUD -SØKNAD OM UNNTAK FRA BOPLIKT 

GNR. 293/2 - 288/3  

 

Vedtak: 

 

Guri Simensrud gis konsesjon på vilkår av upersonlig boplikt ved overdragelse av Simensrud, 

gnr.293 b.nr.2 og g.nr. 288 b.nr. 3. 

 

Behandling: 

 

Utdelt på møtet: Tilleggsopplysninger fra Guri Simensrud, mottatt 10.06.2013. 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Ap) pva. Ap, H og V: 

Guri Simensrud gis konsesjon på vilkår av upersonlig boplikt ved overdragelse av Simensrud, 

gnr.293 b.nr.2 og g.nr. 288 b.nr. 3. 

 

Avstemming: 

 

Larsens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Kihle Gravermoen (Sp) stemte i mot. 

 

Forslag til vedtak: 

 

På eiendommen Simensrud gnr. 288 bnr. 3 stilles det krav om personlig boplikt. Guri 

Simensrud sin søknad om konsesjon, grunnet at konsesjonssøker ikke ønsker å oppfylle 

boplikten, avslås.  
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73/13  

VEINAVN - TREKNATTLIA,  HEDALEN  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar at veinavnet endres fra Treknattliveien 

til: Treknattlia 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar at veinavnet endres fra Treknattliveien 

til: Treknattlia 
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74/13  

GNR. 45/150 - VINTERROVN 10 - BYGGING AV GARASJE  

 

Vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendte søknader fra ansvarlig søker 

Haugerud Byggesaksrådgivning, på vegne av tiltakshaver Torhild og Åge Rassmussen, til 

vedtak i delegasjonssak nr. 653/12 og nr. 130/13, til merknad fra Sigrun og Asbjørn Hansen, 

og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene som 

 ses på som en klage, tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 skal 

 endres, og klagen tas ikke til følge. Vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 

 opprettholdes. 

 

2.  Klagen gis ikke utsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens § 42. 

 

3.         Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendte søknader fra ansvarlig søker 

Haugerud Byggesaksrådgivning, på vegne av tiltakshaver Torhild og Åge Rassmussen, til 

vedtak i delegasjonssak nr. 653/12 og nr. 130/13, til merknad fra Sigrun og Asbjørn Hansen, 

og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene som 

 ses på som en klage, tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 skal 

 endres, og klagen tas ikke til følge. Vedtaket i delegasjonssak nr. 653/12 og 130/13 

 opprettholdes. 

 

2.  Klagen gis ikke utsettende virkning, jfr. Forvaltningslovens § 42. 

 

3.  Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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75/13  

GNR.163/10,14,15,22  - SOKNA - BERGLAND KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 115/12 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og saksprotokoll i sak 

115/12, til klage fra naboene, tilsvar fra ansvarlig søker og til Rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og opprettholder kommunens vedtak i sak 115/12 av 

08.10.2012., og vedtak i delegasjonssak nr. 595/12 datert 26.10.2012. Det foreligger ikke 

momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket.  

 

2. Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Behandling: 

 

Utdelt på møtet: Brev fra May Elin Maribo pva naboer. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Kihle Gravermoen (Sp) stemte i mot. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og saksprotokoll i sak 

115/12, til klage fra naboene, tilsvar fra ansvarlig søker og til Rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og opprettholder kommunens vedtak i sak 115/12 av 

 08.10.2012., og vedtak i delegasjonssak nr. 595/12 datert 26.10.2012. Det foreligger 

 ikke momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket.  

 

2. Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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76/13  

DELEGASJONSSAKER    

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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77/13  

BOMAVGIFT PÅ SAMSJØVEIEN  

 

Vedtak: 

 

1. Veglaget Samsjøveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 

Avgiftstype Gammel sats Maksimal ny 

sats* 

Personbil 35.- 42.- 

Lastebil 65.- 77.- 

Gebyr manglende 

betaling 

300.- 300.- 

 

 

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

«Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Veglaget Samsjøveien gis adgang til følgende justering av satser for bomavgift; 

Avgiftstype Gammel sats Maksimal ny 

sats* 

Personbil 35.- 42.- 

Lastebil 65.- 77.- 

Gebyr manglende 

betaling 

300.- 300.- 

 

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

     «Vedlikehold og drift av veger» hvert 3. år. 
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78/13  

323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE -  OPPSTART AV ENDRING  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_323-04 Eikli sør næringsområde. 

2. Nytt nummer på detaljreguleringen blir 0605_323-05.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av endring av 0605_323-04 Eikli sør næringsområde. 

2. Nytt nummer på detaljreguleringen blir 0605_323-05.  
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79/13  

OPPSTART AV PLANARBEID 0605_ 385 DETALJREGULERING FOR 

ARNEMANNSVEIEN  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS 

SENTRUM som overlappes av ny plan. 

3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for 

fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder 

kommunale gebyrer.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_385 detaljregulering for Arnemannsveien. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan NR 0605_314-01 

BRUTORGET, NR 0605_292-02 RUTEBILPLATA og NR 0605_64-02 HØNEFOSS 

SENTRUM som overlappes av ny plan. 

3. Kommunen er forslagsstiller til planen forutsatt at Tronrud Eiendom tar ansvar for 

fremdrift og kostnader på lik linje med private reguleringsplanforslag. Herunder 

kommunale gebyrer.  
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80/13  

0605_378 DETALJREGULERING FOR NERBYTUNET - 1. GANGSBEHANDLING 

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_378 Nerbytunet sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangs behandling skal det utføres vurderinger på naturmangfold og arkeologiske 

registeringer på planområdet.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det oppheves deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna 

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, inkludert 

alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 

reguleringsplan nr. 0605_378, Nerbytunet. 

 

5. Det skal etableres rekkefølgebestemmelser i planen lik de som gjelder for Andersløkka 

som sikrer gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak før igangsettingstillatelse for boliger 

innenfor planen. Det gjelder gang-/sykkelforbindelse langs Ringkollveien ned til 

avkjøring Havna, busstopp ved Ringkollveien og ombygging av krysset mellom 

Bånntjernveien og Ringkollveien. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_378 Nerbytunet sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangs behandling skal det utføres vurderinger på naturmangfold og 

arkeologiske registeringer på planområdet.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det oppheves deler av gjeldende reguleringsplaner NR 202 Havna Haug, 202-5 Havna 

Hemskogen, 130 Øvre Berg og 280 Andersløkka, som overlappes av ny plan, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 
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godkjenning av reguleringsplan nr. 0605_378, Nerbytunet. 

 

5. Det skal etableres rekkefølgebestemmelser i planen lik de som gjelder for 

Andersløkka som sikrer gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak før 

igangsettingstillatelse for boliger innenfor planen. Det gjelder gang-/sykkelforbindelse 

langs Ringkollveien ned til avkjøring Havna, busstopp ved Ringkollveien og 

ombygging av krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien. 
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81/13  

TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse 

tilføyelser: 

a. Nytt utredningstema for Vassdrag 

b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

e. Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for 

planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og 

skolenes/barnehagenes aktiviteter i nærområdet. 

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet 

senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver 

tids gjeldende kommuneplan. 

 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 

grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen 

parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 

konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 

Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 

 

Protokolltilførsel fra barnas representant Geir Svingheim følger saken: 

 

Barnerepresentanten er sterkt mot at Treklyngen skal utvidelse sitt areal inn i Hovsmarka, øst, 

sørøst for veien fra Risesletta mot Follum 

Behandling: 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

Nytt punkt 1 e: 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for planarbeidet med 

bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og skolenes/barnehagenes aktiviteter i 

nærområdet. 

 

 

 

 

 

 



  

Side 17 av 23 

Protokolltilførsel fra barnas representant Geir Svingheim: 

 

Barnerepresentanten er sterkt mot at Treklyngen skal utvidelse sitt areal inn i Hovsmarka, øst, 

sørøst for veien fra Risesletta mot Follum. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med tillegg fremmet av Øhren, ble enstemmig vedtatt som 

hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse 

 tilføyelser: 

a Nytt utredningstema for Vassdrag 

b    Forurensningsloven tas med under overordnede føringer 

c     Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3 

d     Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6 

2.   Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet 

 senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver 

 tids gjeldende kommuneplan. 

3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra 

 grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen 

 parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med 

 konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på 

 Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området. 
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82/13  

NY REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir.  

2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 

dette er en mer hensiktsmessig planform. 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 

detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 

foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

1. Kommunen vedtar ny oppstart av 0605_303 detaljregulering for Hvalsmoen nedre leir. 

2. Planen kan endres til områderegulering før 1.gangsbehandling, hvis det viser seg at 

 dette er en mer hensiktsmessig planform. 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 0605_331 

 Hvalsmoen øvre leir, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_303 

 detaljregulering/ områderegulering for Hvalsmoen nedre leir.  

4. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse for planen 

 foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 

Avstemming: 

 

Forslag fra Broberg ble enstemmig vedtatt. Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas som innspill til kommuneplan og vil gjennomgå prosessen med grovsiling og 

finsiling.  
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83/13  

KULTURMINNER - TEMAUTREDNING  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredning om kulturminner. 

2. Utredninga begrenses til å gjelde Hønefoss og nyere tids kulturminner. 

3. Resultatet av utredninga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 
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84/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

Vedtak: 

 

 

1. Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole i 

Hønefoss syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  i 

forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 

3.    Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 

politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole 

og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 

åpen høring med høringsfrist 18. august 2013.               

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet 

av 2014.      

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) erklærte seg inhabil og forlot plassen. 

 

Fellesforslag fra Ap, H og V som ble enstemmig vedtatt: 

 

1.   Tandberglia, deler av gårds- og bruksnummer 38/1, velges som tomt for ny barneskole    

      i Hønefoss syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles raskest mulig. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og  nødvendig infrastruktur  i 

forslag til budsjett og handlingsprogram 2014 

3.    Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 

politisk godkjenning, og nødvendig regulering startes. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole 

og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Tandberglia står klar. 

5. Den politiske saken, framtidig skoleløsning i Hønefoss, og hovedrapporten legges ut på 

åpen høring med høringsfrist 18. august 2013.               

6. Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 

2014.      

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 



  

Side 21 av 23 

Forslag til vedtak: 

 

1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 

2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 

politisk godkjenning. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 

Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 

høringsfrist 3. juli.       

6.   Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 

2014.      
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TRAFIKKSIKKERHET OG VEISTANDARD - NAKKERUDGATA  

 

Vedtak: 

 

 

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

 Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 

2. Rådmannens bes i dialog med Statens Vegvesen å se på mulighetene for sikring av 

 bussholdeplassene med ledegjerder mot kjøreveien. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) til nytt punkt 2: 

 

Rådmannens bes i dialog med Statens Vegvesen å se på mulighetene for sikring av 

bussholdeplassene med ledegjerder mot kjøreveien. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Brobergs tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nakkerudgata med gangvei og fortausløsning skal bli tatt med i hovedplan for veier i 

 Ringerike. Hovedplanen skal behandles i 2014. 
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MINERALSKE RÅSTOFFER - TEMAUTREDNING  

 

Vedtak: 

 

Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 

Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer. 

Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen. 

 

 

  


