
 
RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 7 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 05.06.2014 Tid: 16.00  -  20.15  
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn  
Leder Arne Broberg   
Nestleder Alf Henry Meier   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Ivar Eskestrand   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Barnas representant Geir Svingheim hadde meldt forfall. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kommunalsjef Knut Helland 
 
Fra miljø- og arealforvaltning: Grethe Tollefsen, Arne Hellum og 
Heidi Skagnes. Fra teknisk tjeneste: Jostein Nybråten  

 
Eventuelt  Se side 3. 

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 59/14 

til og med sak   73/14 
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 

Arne Broberg (sign.) Alf Meier (sign.) Viggo Elstad (sign.) 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin  
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
59/14 14/80  
 GODKJENNELSE  AV MØTEPROTOKOLL  - MØTE 05.05.2014  
 
60/14 14/81  
 REFERATSAKER  
 
61/14 14/560  
 KLAGE PÅ AVSLAG OM NYDYRKING GNR. 280/1 - ROGNERUD 

GÅRD, VESTRE ÅDAL 
 
62/14 12/3107  
 GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG - KLAGE  
 
63/14 13/3879  
 GNR. 280/1 - ROGNERUD GÅRD - OPPFYLLING  
 
64/14 14/277  
 DELEGASJONSSAKER   
 
65/14 14/1802  
 ENDRING AV BOMAVGIFT KILLINGTJERNVEIEN  
 
66/14 14/1824  
 ENDRING AV BOMAVGIFT ULLEREN - SKAUG - 

LANGTJERNSVEIEN  
 
67/14 14/1745  
 NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD  
 
68/14 14/1696  
 ARBEID MED UTENDØRS AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS  
 
69/14 12/1157  
 0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  
 
70/14 14/1772  
 0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1. 

GANGSBEHANDLING 
 
71/14 13/1538  
 DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM - 

UTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE  
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72/14 13/2981  
 DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" 

HØRINGSUTTALELSE 
 
73/14 11/330  
 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - 

TANBERGLIA BOLIGOMRÅDE  
 
 
 
EVENTUELT: 
 
Steinar Larsen (Ap): 
 
”Ber rådmann ta kontakt med fiskeriforvalteren i Buskerud om en 
tilbakemelding om det store fiske utsettningen som ble gjennomført i 1999. 
 
Her bidro kommunen med 250 tusen kr. 
 
Det må foreligge rapporter om gjenfangst, siden mange tusen ørreter ble 
merket”.
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59/14  
GODKJENNELSE  AV MØTEPROTOKOLL  - MØTE 05.05.2014  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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60/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker er tatt til orientering: 
 
A Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 06.05.2014 vedr. Gnr 157/22 – 
 klage på forlengelse av antennemast 
 
B Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 21.05.2014 vedr.  
 Reguleringsplan 358 – Hønengaten 18-20 – klage  
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61/14  
KLAGE PÅ AVSLAG OM NYDYRKING GNR. 280/1 - ROGNERUD GÅRD, 
VESTRE ÅDAL 
 
Vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 
opplysninger som tilsier en endring av kommunens vedtak.  

2. Klagen fra Anne Heidi Bentzen tas ikke til følge. Vedtak fattet 28.02.2014 opprettholdes. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet besto av: Kihle Gravermoen 
(Sp) og Larsen (Ap). 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 
 opplysninger som tilsier en endring av kommunens vedtak.  
2. Klagen fra Anne Heidi Bentzen tas ikke til følge. Vedtak fattet 28.02.2014 
 opprettholdes. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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62/14  
GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG - KLAGE  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak 17.2.14 i sak 15/14, til 
klage ved Kari og Knut Stavnes, til kommentarer fra Inger Lise Mosengen Bjørnsen samt til 
rådmannens saksframlegg. 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 
vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr. 15/14, bør 
endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 15/14 og vedtaket i delegasjonssak nr. 66/14 
opprettholdes. 
 

Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak 17.2.14 i sak 15/14, til 
klage ved Kari og Knut Stavnes, til kommentarer fra Inger Lise Mosengen Bjørnsen samt til 
rådmannens saksframlegg. 
 
 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 
 vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak nr. 15/14, bør 
 endres. 
2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 15/14 og vedtaket i delegasjonssak nr. 66/14 
 opprettholdes. 
 
Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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63/14  
GNR. 280/1 - ROGNERUD GÅRD - OPPFYLLING  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til rådmannens saksframlegg.  
 

1. Hovedkomiteen anser at oppfyllingstiltak utført på eiendommen gnr. 280, bnr. 1 i 
2013 krever behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

2. Hovedkomiteen ber rådmannen sende forhåndsvarsel om pålegg om retting innen 
1.9.14 og ileggelse av tvangsmulkt til Ann Heidi Bentzen.  Hovedkomiteen anser at 
måten å rette opp saken på er å innsende komplett søknad om tillatelse til tiltak etter 
plan- og bygningslovens § 20-1 for det som ble fylt opp i 2013, og at det ikke er 
aktuelt å fjerne det som er ulovlig fylt opp.  

3. Hovedkomiteen finner at løpende tvangsmulkt pålydende kr. 500,- per dag vil være 
passende dagmulkt. Frist for uttalelse settes til 10.7.14. 

4. Hovedkomiteen delegerer myndighet til rådmannen til å følge opp saken videre, blant 
annet ved å bruke plan- og bygningslovens regler for ulovlighetoppfølging.  

 
Behandling: 
 
Utsettelsesforslag fra Steinar Larsen (Ap): 
 
”Saken utsettes til vi får svar fra fylkesmannen  i sak 61”. 
 
Forslag fra Viggo Elstad (Frp): 
 
”1.   beholdes i sin helhet. 
2.   fjerne siste del av setning nr. 1 (og ileggelse av tvangsmulkt til Ann Heidi Bentzen).   
     Beholde resten av punktet.  
3.         fjerne første setning  (hovedkomiteen finner at løpende 
            tvangsmulkt pålydende .  kr. 500,- per dag vil være passende dagmulkt). 
4.         beholdes i sin helhet”. 
 
Avstemming: 
 
Larsens utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Larsen (Ap),  
Elstad (Frp) og Kihle Gravermoen (Sp). 
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Deretter ble det foretatt punktvis avstemming:   
 
Punkt  1. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt  2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Elstads forslag, fikk  
  Elstads forslag 4 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Larsen (Ap),  
  Elstad (Frp), Eskestrand (H))  og Kihle Gravermoen (Sp). 
 
Punkt  3. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt  4: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Elstads forslag, fikk  
  Elstads forslag 4 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Larsen (Ap),  
  Elstad (Frp), Eskestrand (H))  og Kihle Gravermoen (Sp). 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til rådmannens saksframlegg.  
 
      1. Hovedkomiteen anser at oppfyllingstiltak utført på eiendommen gnr. 280, bnr. 1 i 
 2013 krever behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
      2.   Hovedkomiteen ber rådmannen sende forhåndsvarsel om pålegg om retting innen 
 1.9.14 og ileggelse av tvangsmulkt til Ann Heidi Bentzen.  Hovedkomiteen anser at 
 måten å rette opp saken på er å innsende komplett søknad om tillatelse til tiltak etter 
 plan- og bygningslovens § 20-1 for det som ble fylt opp i 2013, og at det ikke er 
 aktuelt å fjerne det som er ulovlig fylt opp.  
     3. Hovedkomiteen finner at løpende tvangsmulkt pålydende kr. 500,- per dag vil være 
 passende dagmulkt. Frist for uttalelse settes til 10.7.14. 
     4.    Hovedkomiteen delegerer myndighet til rådmannen til å følge opp saken videre, blant  
            annet ved å bruke plan- og bygningslovens regler for ulovlighetoppfølging.  
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64/14  
DELEGASJONSSAKER   
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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65/14  
ENDRING AV BOMAVGIFT KILLINGTJERNVEIEN  
 
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.- 
 

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. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
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.- 
2. Bomavgift på motoriserte tohjulinger settes til maksimum halvparten av avgiften for 

personbil. Rådmannen foreslår kr 30,- 
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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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66/14  
ENDRING AV BOMAVGIFT ULLEREN - SKAUG - LANGTJERNSVEIEN  
 
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,-. 

  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
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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 ndeks  
      «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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67/14  
NYTT RENSEANLEGG - MONSERUD  
 
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) 

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 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet med følgende endring i punkt 3: 
 

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

 
 
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) 

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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68/14  
ARBEID MED UTENDØRS AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS  
 
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.  
3. Hovedkomiteen (HOK) anbefaler at eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til 
 drift og vedlikehold hensynstas i videre arbeid 
 
Behandling: 
 
Vedtak i Hovedkomiteen (HOK), møte 04.06.2014:  
 
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. 
 
Avstemming: 
 
Vedtak i hovedkomiteen (HOK)  ble enstemmig vedtatt. Dette som hovedkomiteen (HMA) 
innstilling til formannskapet. 
 
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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69/14  
0605_392 DETALJREGULERING FOR SOMMA PUKKVERK - FASTSETTELSE 
AV PLANPROGRAM  
 
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. 

 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
 
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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70/14  
0605_271 OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1. 
GANGSBEHANDLING 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Side 19 av 24 

Behandling: 
 
 
Elsa Lill P. Strande (H) erklærte seg inhalbil i saken og forlot møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
 
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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71/14  
DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM - UTTALELSE FRA 
RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra 
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:  
 

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.  
 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse 
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.  

 
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en 

rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  
 

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og 
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart 
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.  
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og 
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. Slike krav må sikres 
gjennom reguleringsbestemmelser. 

 
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende 
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på 
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil 
bli øst for framtidig rundkjøring.  
 

6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på 
navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet. 
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Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med endring  fremmet av Elsa Lill P. Strande 
(H): 
 
Følgende strykes i nest siste setning i punkt 4:  - -- - i tillegg til fartsreduserende tiltak.  -----
----. 
Forslag til vedtak: 
 
 
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra 
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:  
 

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.  
 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse 
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte. 

 
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en 

rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  
 

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og 
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart 
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.  
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og 
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen, i tillegg til 
fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser. 

 
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende 
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på 
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil 
bli øst for framtidig rundkjøring.  

 
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på 

navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet. 
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72/14  
DETALJREGULERING - "386 E16 HØNENKRYSSET" HØRINGSUTTALELSE 
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset. 
 

2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet, 
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 

 Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter 
 ivaretas. 
 

3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende 
Statens vegvesen. 

 
4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av 

områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 
 

5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres 
av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at 
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med tillegg punkt 2 fremmet av  
Arne Broberg (H):  
 
”Hovedkomiteen (HMA) er spesielt opptatt av at sikkerheten til de myke trafikanter 
ivaretas”. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune stiller seg positive til etablering av rundkjøring i Hønenkrysset. 
 

2. Forholdene rundt landbruksdrift, kollektivløsning, myke trafikanter/trafikksikkerhet, 
og estetisk utforming må vies spesiell oppmerksomhet og løses i reguleringsplanen. 

 
3. Rådmannen gis i oppgave å samordne uttalelser fra kommunens etater og oversende 

Statens vegvesen. 
 

4. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om tettere dialog rundt utvikling av 
områdene innen planen som ikke skal nyttes til rene trafikkformål. 
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5. Ringerike kommune forutsetter at plankart, bestemmelser og beskrivelse oppdateres 
av Statens Vegvesen og at det gis utfyllende bestemmelser som sikrer at 
detaljreguleringa blir et hensiktsmessig styringsverktøy. 
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73/14  
SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING NR.356 - TANBERGLIA 
BOLIGOMRÅDE  
 
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. 

 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
 
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. 

 
 
 
 
  


