
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 30.08.2012 Tid: KL. 16:00 – 19:30 

Temamøte: Folkehelsemeldingen 
v/kommunepsykolog Ingrid Sønstebø. 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall     Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella Edvartsen Tangen   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim   
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund FO  
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
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Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen FO  
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Aase Moløkken  Ståle Skjønhaug 
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Elin Fleischer Johnsrud   Frode Østlund 
Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Ole Johan Andersen 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Elisabeth Vennevold, Magnar Ågotnes og økonomisjef Torbjørn 
Hansen. 

 
Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Dag Stenersen (Frp) stilte spørsmål om det var riktig å opprettholde 
begrensning på 65 m2 som øvre grense for utleiedel i bolig, samt 
om kommunen kunne undersøke om det var grunneiere som 
ønsker omregulering med sikte på å øke tilbudet av boligtomter.  
Ordføreren ba rådmannen fremme sak som tar stilling til disse 
spørsmål. 
Innledningsvis fremla Hans-Petter Aasen og Lise K. Gravermoen (Sp) 
grunngitte spørsmål som ble besvart av ordfører i h.t. reglementets 
§ 9.  Spørsmål og svar vedlegges protokollen. 
Tone Bråten-Ellingsen og Mons-Ivar Mjelde (Ap) fikk innvilget 
permisjon og forlot møtet før behandling av sak 101/12. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 98/12 til og med sak  108/12 
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden, som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
 
Møteprotokollen godkjennes: 

Kjell B. Hansen 
 
Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
Møtesekretær: 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
98/12 11/1194  
 INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG - AKUTT-BEHOV FOR LEGETILSYN PÅ 

DAGTID   
 
99/12 12/25  
 REFERATSAK  
 
100/12 12/3318  
 MÅNEDSRAPPORT PR MAI 2012  
 
101/12 12/3475  
 STØRRE POLITISKE SAKER TIL BEHANDLING 2012  -  STATUS PR. 01.08.12  
 
102/12 12/3473  
 VENNSKAPSBYBESØK 16.-19.05.12  
 
103/12 12/2583  
 NETTBRETT TIL POLITIKERNE - HELHETLIG PLAN FOR INNFØRING  
 
104/12 12/3434  
 REGISTRERING AV VERV OG INTERESSER I STYREVERVREGISTERET  
 
105/12 12/3432  
 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL INTERKOMMUNALT FORLIKSRÅD 

FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE OG RINGERIKE 
 
106/12 12/3348  
 SAMHANDLINGSREFORMEN -  ERFARINGER FØRSTE HALVÅR 2012  
 
107/12 08/1328  
 RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG-HOVKRYSSET BEHANDLING 

AV KLAGE 
 
108/12 09/519  
 DETALJREGULERINGSPLAN "TJYRUHJELLEN" 2.GANGS BEHANDLING 
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98/12  

INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG - AKUTT-BEHOV FOR 
LEGETILSYN PÅ DAGTID   
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG  

OM AKUTT-BEHOV FOR LEGETILSYN PÅ DAGTID 
 
Bakgrunn 
Kommunestyrerepresentant Einar Zwaig har fremmet interpellasjon som besvares av 
ordfører i møte den 30.08.2012, jfr. innkallingen sak 98/12. 
Einar Zwaig henviser til sak 81/2012 datert 28.06.12.  I den forbindelse refererer Zwaig til 
punktene 1 og 2 som fremgår av interpellasjonen.   
På nevnte bakgrunn stiller interpellanten Zwaig to konkrete spørsmål til ordføreren.  
 

Ordførerens svar er som følger: 
Spørsmål 1 til ordfører. 
Er ordfører enig i at det er et ”hull” i dagens avtaleverk mht. håndtering av spesielt 
sykebesøk på dagtid, og at avviket beskrevet av Helsetilsynet fra 2005 dermed ikke er 
utbedret? 
Ordfører er kjent med utfordringen som ligger i dette, men vil samtidig peke på at det 
eksisterer en organisert vaktordning for leger i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.  
Det opplyses at Ringerike kommune har en gjeldende avtale med allmenlegene om dag-
beredskap. Denne avtalen er i følge administrasjonen etablert blant annet på bakgrunn av 
avviket fra 2005. 
Så vil ordfører knytte noen fakta til de områder og funn som ble pekt på i helsetilsynets 
rapport 2005. 
 
Tilgjengelighet til lege i vakt gjennom hele døgnet. 
På dette reviderte området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere et avvik og 
det ble gitt en merknad. 
 
Avviket bygget på følgende funn:  
Det foreligger ingen organisert vaktordning for leger i tidsrommet mellom kl. 08.00 og  
kl. 15.00. 
 
Pasienter som ringer legevaktens nummer i dette tidsrommet blir henvist til egen fastlege. 
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Personer som oppholder seg midlertidig i kommunen får liste over fastleger som de selv må 
ringe for å få hjelp. 
 

Tiltak for å lukke nevnte avvik: 
 

Det ble etablert sykepleierbemanning på dagtid for å besvare legevakttelefonen og 
veilede pasienter som møter direkte på legevakten. 
 
Det ble etablert dagberedskapsordning for kommunens leger etter 
rotasjonsprinsippet, som vi kjenner det i dag. 
Det framgår av denne avtalen at legene skal ha 840 kr pr dag for å være i beredskap 
og at kommunen skal planlegge det. Hver fastlege har i gjennomsnitt en 
dagberedskaps-vakt pr. mnd.  
Ordfører er av den oppfatning ut fra mottatte helsefaglige opplysninger at avtalen 
ikke er optimal, men forsvarlig.  
Omfanget av henvendelser er begrenset. I den forbindelse er følgende opplyst: 
Henvendelser til legevakten hverdager kl. 08.00 og kl. 15.00, hvor 
dagberedskapslege har vært involvert, har et gjennomsnitt på 1.9 pr. dag. 
Henvendelser til legevakten hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00, som ikke kommer 
inn under definisjonen om øyeblikkelig hjelp til dagberedskap, er 92 konsultasjoner 
pr. mnd. som håndteres på legevakten om ettermiddagen/kvelden. Tilsvarer et 
gjennom-snitt på 2,7 konsultasjoner pr. dag. 
( Dette kan være turister, studenter osv. som oppholder seg i kommunen og som 
ikke har fastlege her og som er i behov av legehjelp i løpet av nærmeste døgn):  
Henvendelser til legevakten hverdager kl. 08.00-15.00 som formidles til fastlege er 
122 tilfeller pr. mnd. Tilsvarer et gjennomsnitt på 3,5/dag. 
Avtalen omhandler besøk på kontoret, og det anføres spesielt at det ikke gis plass til 
besøk ut av kontoret. 
Fastlegene i Ringerike fastholder at det av avtalen følger at de IKKE skal kjøre i 
sykebesøk til de pasienter som ikke står på listen deres, heller ikke som Øyeblikkelig 
Hjelp (ØHJ). 
Ordfører har forståelse for nevnte avtalevilkår, men har samtidig anført at det ikke 
er en optimal løsning slik det er i dag, samtidig som omfanget er begrenset. Til nå 
synes utfordringene løst i praksis. 
Det oppgis at utfordringene typisk løses ved at legen tar besøket, eventuelt at det 
som kan vente tas på legevakta etter kl.15.00. Kommuneoverlegen har selv løst 
episoder, ved blant annet å bruke pålegg som løsning når det har vært nødvendig å 
rykke ut der og da. 
Det er oppgitt at det Sentrale avtaleverk (ASA 4310; SFS 2310) regulerer dette - men 
ikke spesifikt. 
 

Det er fastlegenes ansvar å ta imot egne pasienter som Øyeblikkelig Hjelp. Ordfører er kjent 
med at dette gjøres i vid utstrekning, men likevel ikke uten unntak. Gjensidig vikaravtale 
gjelder for kurs og ferie. På dager med kommunal bijobb er det kommunens ansvar å sikre 
at det er et alternativ som benyttes.  
 
Spørsmål 2 til ordfører. 
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Hva kan kommunen gjøre for å utvide øyeblikkelig hjelp tilbudet på dagtid, når legevakten 
ikke er åpen? Er det noe annet enn en daglegevakt som er løsningen? 
Denne saken er sist behandlet våren 2012 i lokalt samarbeidsutvalg, allmenlegeutvalget i 
Ringerike.  Der var det enighet om at det ikke råder en optimal løsning, men at det er 
ønskelig å se på dette sammen med en ny fastlegeforskrift og med nye kommunale 
oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. Dagens løsning fortsetter dermed til nye 
rammevilkår er på plass.  
I avtaleverket anføres: I kommuner med under 20.000 innbyggere kan kommunens ØHJ 
beredskap etableres som dagberedskapslege. Det er det vi gjør, tross flere innbyggere. 
Etablert honorering ligger høyere enn de avtalefestede for andre legevakter. 
 
Legevakten er et interkommunalt samarbeid mellom Modum, Krødsherad, Sigdal, Hole, 
Jevnaker og Ringerike. En utvikling av øyeblikkelig hjelp tilbud må gjennomføres i samarbeid 
med disse kommunene. 
Ordfører mener ut fra den kjennskap om temaet som er opplyst at det er flere alternativer 
som bør kunne diskuteres: 
Kostnadsrammen for etablering daglegevakt er betydelig høyere enn ved dagens ordning 
dersom den organiseres isolert fra andre tjenester. 
Ordfører er av den oppfatning at etablering av daglegevakt snarlig må være et tema og at 
dette med fordel kan sees i sammenheng med de øvrige utfordringer kommunen har i 
forhold til øyeblikkelig legebehov til andre innbyggere (bl.a. flykninger og asylsøkere) i 
kommunen og ikke minst i lys av samhandlingsreformen.  
Innen 2016 er kommunene pliktig å etablere kommunale øyeblikkelig hjelps plasser. Dette 
er for kommunene fullfinansiert frem til 2016. Etter dette finansieres ordningen via ramme-
tilskuddene. 
De samarbeidende kommunene etablerer nå et prosjekt forankret i «vi samler trådene», 
der målet nettopp er å fremme en søknad om etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i løpet 
av 2013. 
Ordfører mener flere forhold bør utredes i denne sammenheng, bl.a. lokalisering av disse 
sengene ved Ringerike sykehus og sammen med dagens legevakt. Dette kan bidra til at vi 
benytter legeressurser optimalt og at beredskapen ivaretas i Ringerike 24 timer x 7 dager i 
uken.  
 
 
Ringerike, 30.08.2012. 
 
 
Kjell B. Hansen 
ordfører 
 
 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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99/12  

REFERATSAK  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A LUNDER GAMLEHJEMS FOND – ÅRSBRETNING OG REGNSKAP FOR 2011 
 
B GJENNOMFØRING I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN 
 Notat fra rådmannen, datert 29.08.12. 
 
&&& 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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100/12  

MÅNEDSRAPPORT PR MAI 2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Rådmannen ga en orientering om tallene for juli måned. 
Månedsrapport per mai tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannen ga en orientering om tallene for juli måned. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per mai tas til orientering. 
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101/12  

STØRRE POLITISKE SAKER TIL BEHANDLING 2012  -  STATUS 
PR. 01.08.12  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Oversikten over kjente større politiske saker og status tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Oversikten over kjente større politiske saker og status tas til orientering. 
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102/12  

VENNSKAPSBYBESØK 16.-19.05.12  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Orienteringen om vennskapsbybesøket 16. –19. mai  tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake i 2. tertial med inndekning av forbruket. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt: 
 

1. Orienteringen om vennskapsbybesøket 16. –19. mai  tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake i 2. tertial med inndekning av forbruket. 

 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen om vennskapsbybesøket 16. –19. mai  tas til orientering. 
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103/12  

NETTBRETT TIL POLITIKERNE - HELHETLIG PLAN FOR 
INNFØRING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. For å unngå økte utgifter, endres ikke godtgjøringsreglementets punkt 6.2 ad 
kommunikasjon. Det opprettes ikke kommunale epostkontoer til politikere.  

2. Investeringsbehov på kr 230 000,- for videre utvikling av prosjektet innarbeides i 
budsjettet for 2013.  

3. Rådmannens helhetlige plan tas til etterretning. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. For å unngå økte utgifter, endres ikke godtgjøringsreglementets punkt 6.2 ad 
kommunikasjon. Det opprettes ikke kommunale epostkontoer til politikere.  

2. Investeringsbehov på kr 230 000,- for videre utvikling av prosjektet innarbeides i 
budsjettet for 2013.  

3. Rådmannens helhetlige plan tas til etterretning. 
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104/12  

REGISTRERING AV VERV OG INTERESSER I 
STYREVERVREGISTERET  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Rådmannens oppfordring tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens oppfordring tas til orientering. 
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105/12  

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL INTERKOMMUNALT 
FORLIKSRÅD FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE OG 
RINGERIKE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Interkommunalt forliksråd etableres for kommunene Hole og Ringerike. 
2. Rådmannen tar kontakt med Jevnaker kommune med spørsmål om de vil 

tilslutte seg forliksrådet som etableres av kommunene Hole og Ringerike. 
3. Som medlemmer til interkommunalt forliksråd for Hole og Ringerike velges: 

1. Alf Henry Meier (Ap) 
2. Elsa Lill P. Strande (H) 

Som varamedlemmer velges: 
1. Beate Heieren (Sp) 
2. Arnfinn Holten (Krf) 

Alf Henry Meier velges som leder for forliksrådet for resten av perioden og for 
valgperioden 01.01.2013-31.12.2016. 

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

1. Interkommunalt forliksråd etableres for kommunene Hole og Ringerike. 
2. Rådmannen tar kontakt med Jevnaker kommune med spørsmål om de vil 

tilslutte seg forliksrådet som etableres av kommunene Hole og Ringerike. 
3. Som medlemmer til interkommunalt forliksråd for Hole og Ringerike velges: 

1. Alf Henry Meier (Ap) 
2. Elsa Lill P. Strande (H) 

Som varamedlemmer velges: 
1. Beate Heieren (Sp) 
2. Arnfinn Holten (Krf) 

Alf Henry Meier velges som leder for forliksrådet for resten av perioden og for 
valgperioden 01.01.2013-31.12.2016. 

 
Avstemming: 
 
Stiksrud’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 
 
Som medlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 
velges: 
 
………………………………….. 
 
Som varamedlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 
velges: 
 
………………………………….. 
 
Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til å 
avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. Ved 
fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 
 
Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for 
valgperioden 01.01.2013-31.12.2016. 
 
Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye rådet 
trer i funksjon fra 01.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 01.01.2013-31.12.2016. 
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106/12  

SAMHANDLINGSREFORMEN -  ERFARINGER FØRSTE HALVÅR 
2012  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Rådmannens redegjørelse vedrørende foreløpige erfaringer tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse vedrørende foreløpige erfaringer tas til orientering. 
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107/12  

RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG-HOVKRYSSET 
BEHANDLING AV KLAGE 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Klagen fra Svein Erik Venåsen tas delvis til følge at alle svingebevegelser t/r Hønengata 
blir tillatt unntatt venstresving sørover i Hønengata fra avkjørselen. 

2. Reguleringsbestemmelsene §4.4, h) får følgende endring: 
"Området FA6 er felles avkjørsel for eiendommene GNR/BNR 87/113, 87/119, 87/120, 
87/485, 87/539. I denne avkjørselen er det ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot sør. 
(Tilsvarende som i avkjørsel FA2) " 

3. Klagen fra Maleriet Fargehandel tas delvis til følge ved at det må utføres ny 
kapasitetsberegning i krysset Hønengata X Hovsmarkveien før beslutning om 
venstresvingefeltet skal fjernes eller ikke. 

4. Reguleringsbestemmelsene §6.3 (Rekkefølgebestemmelse) får følgende tillegg: 
"Før endring av krysset Hønengata X Hovsmarkveien endres skal det påvises at fjerning 
av venstresvingefelt fra Hønengata er forsvarlig ut fra kapasitetsberegninger basert på 
full utnyttelse av eksisterende tilliggende planer." 

5. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningslovens § 42) kun for områdene som berøres av klagen. Bakgrunn for dette 
er at de påklagede forholdene ikke berører øvrige byggeområder på en slik at måte at 
igangsetting av tiltak innenfor øvrig planområde må stanses. Berørte parter informeres 
om dette. 

6. Dersom det ikke vil være tilstrekkelige bevilgninger til å fullføre prosjektet i Øvre 
Hønengaten etter reguleringsplanen, henstiller hovedkomiteen (HMA) til 
StatensVegvesen om at det gis tilleggsbevilgninger slik at området kan ferdigstilles. 

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling: 

1. Klagen fra Svein Erik Venåsen tas delvis til følge at alle svingebevegelser t/r 
Hønengata blir tillatt unntatt venstresving sørover i Hønengata fra avkjørselen. 

2. Reguleringsbestemmelsene §4.4, h) får følgende endring: 
"Området FA6 er felles avkjørsel for eiendommene GNR/BNR 87/113, 87/119, 
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87/120, 87/485, 87/539. I denne avkjørselen er det ikke tillatt å svinge ut i 
Hønengata mot sør. (Tilsvarende som i avkjørsel FA2) " 

3. Klagen fra Maleriet Fargehandel tas delvis til følge ved at det må utføres ny 
kapasitetsberegning i krysset Hønengata X Hovsmarkveien før beslutning om 
venstresvingefeltet skal fjernes eller ikke. 

4. Reguleringsbestemmelsene §6.3 (Rekkefølgebestemmelse) får følgende tillegg: 
"Før endring av krysset Hønengata X Hovsmarkveien endres skal det påvises at 
fjerning av venstresvingefelt fra Hønengata er forsvarlig ut fra kapasitetsberegninger 
basert på full utnyttelse av eksisterende tilliggende planer." 

5. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningslovens § 42) kun for områdene som berøres av klagen. Bakgrunn for 
dette er at de påklagede forholdene ikke berører øvrige byggeområder på en slik at 
måte at igangsetting av tiltak innenfor øvrig planområde må stanses. Berørte parter 
informeres om dette. 

6. Dersom det ikke vil være tilstrekkelige bevilgninger til å fullføre prosjektet i Øvre 
Hønengaten etter reguleringsplanen, henstiller hovedkomiteen (HMA) til 
StatensVegvesen om at det gis tilleggsbevilgninger slik at området kan ferdigstilles. 

 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Klagen fra Svein Erik Venåsen tas delvis til følge at alle svingebevegelser t/r 
Hønengata blir tillatt unntatt venstresving sørover i Hønengata fra avkjørselen. 

2. Reguleringsbestemmelsene §4.4, h) får følgende endring: 
"Området FA6 er felles avkjørsel for eiendommene GNR/BNR 87/113, 87/119, 
87/120, 87/485, 87/539. I denne avkjørselen er det ikke tillatt å svinge ut i 
Hønengata mot sør. (Tilsvarende som i avkjørsel FA2) " 

3. Klagen fra Maleriet Fargehandel tas delvis til følge ved at det må utføres ny 
kapasitetsberegning i krysset Hønengata X Hovsmarkveien før beslutning om 
venstresvingefeltet skal fjernes eller ikke. 

4. Reguleringsbestemmelsene §6.3 (Rekkefølgebestemmelse) får følgende tillegg: 
"Før endring av krysset Hønengata X Hovsmarkveien endres skal det påvises at 
fjerning av venstresvingefelt fra Hønengata er forsvarlig ut fra kapasitetsberegninger 
basert på full utnyttelse av eksisterende tilliggende planer." 

5. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningslovens § 42) kun for områdene som berøres av klagen. Bakgrunn for 
dette er at de påklagede forholdene ikke berører øvrige byggeområder på en slik at 
måte at igangsetting av tiltak innenfor øvrig planområde må stanses. Berørte parter 
informeres om dette. 
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DETALJREGULERINGSPLAN "TJYRUHJELLEN" 2.GANGS 
BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Detaljreguleringsplan nr. 0605_346 “Tjyruhjellen” med tilhørende bestemmelser vedtas. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Detaljreguleringsplan nr. 0605_346 “Tjyruhjellen” med tilhørende bestemmelser vedtas. 
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