
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 28.08.2014 Tid: KL. 16:00 – 20:30 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall  Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken   
Medlem Maria Nancy Amundsen FO  
Medlem Vigdis Meier   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen  FO  
Medlem Arne Broberg FO  
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad FO  
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FO  
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   



  

Side 2 av 22 

Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem John Andreas Bakken  Ståle Skjønhaug 
Varamedlem Reidar Sollie  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud  Maria Nancy Amundsen 
Varamedlem Leif Heieren  Elise Loftheim 
Varamedlem Jan Frantzen  Berit K. Wathne Andersen  
Varamedlem Ivar Eskestrand  Arne Broberg 
Varamedlem Olav Bjotveit  Marit Elisabeth Bolstad 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Dag Gunnar Stenersen 
Aase Moløkken (Ap) var ikke til stede under behandling av sakene 103 og 104. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Elisabeth Djønne, Knut E. 
Helland, Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten og Gyrid Løvlie, 
kommunikasjonsleder Mats Øieren.  Påtroppende kommunalsjef 
Christine Myhre Bråthen var også til stede. 

 
Merknader: Revidert møteplan i forbindelse med budsjettprosessen ble lagt 

fram: 
14.10: Rådmannens grunnlagsdokument presenteres formannskapet 
med muntlig presentasjon og utdeling av papirutgave.  
Saksframlegg til møte 21.10. legges ut.  
21.10: Formannskapet behandler forslag til budsjett.  Innstillingen 
legges ut på høring. 
04.11: Høringsfrist.              
18.11: Formannskapet behandler forslag til budsjett etter høring. 
27.11: Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til 
budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018. 
 
Ytterligere justeringer vurderes ved behov. 
Kommunestyret hadde ingen øvrige merknader. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 95/14 
til og med sak  109/14 
 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
Ordfører anmodet rådmannen om å utarbeide generelle estetiske retningslinjer som kan gjøres 
gjeldende i forbindelse med plan og byggesaker.  I tillegg ble rådmannen anmodet om å foreta 
en juridisk betenkning om Ringerike kommunes handlingsrom/posisjon, jfr. inngått avtale 
med Conceptor Eiendom AS datert 08.02.00 og avtalens punkt 2.1.3 Petersøya.   
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til ordførerens anmodninger.
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

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

 
95/14 14/2536  
 INTERPELLASJON FRA MONS-IVAR MJELDE (AP) - FORSKRI FT 

OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER  
 
96/14 14/43  
 REFERATSAKER  
 
97/14 14/44  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
98/14 14/2157  
 MÅNEDSRAPPORT MAI 2014  
 
99/14 14/2573  
 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2014  
 
100/14 14/188  
 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I BUSKERUD OG 

OMEGN IS - REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2013  
 
101/14 14/2608  
 KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS  
 
102/14 14/2583  
 PLIKT TIL Å SETTE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELIN G 

AV ØKONOMISK STØNAD - HØRING  
 
103/14 14/2202  
 KULTURSTIFTELSEN - RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN  
 
104/14 14/1982  
 KRISESENTERET - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE  
 
105/14 14/1442  
 ENDRING AVTALE SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR 

EIENDOMSUTVIKLING AS  
 
106/14 14/2189  
 NEDSETTELSE AV TVERRPOLITISK UTVALG FOR VURDERING 

AV POLITISK UTVALGSSTRUKTUR, DELEGERING OG 
ARBEIDSFORMER.  
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107/14 12/4762  
 2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605-381 

TREKLYNGEN  
 
108/14 10/2552  
 2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605_347 

HVERVENMOEN  
 
109/14 11/3476  
 FASTSETTING AV NYTT PLANPROGRAM FOR 

KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN  
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95/14  
INTERPELLASJON FRA MONS-IVAR MJELDE (AP) - FORSKRIF T OM 
ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører. 
Ordførers svar med vedlegg følger som vedlegg til protokollen. 
 
 
 
&&& 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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96/14  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A SITUASJONEN VED HVALSMOEN TRANSITTMOTTAK – STATUS 
 Notat fra rådmannen, dat. 18.08.14. 
 
B LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 66/14  
 Brev fra Fylkesmannen, dat. 26.06.14. 
 
C. TAKK FRA BUSERULLGJENGEN 
&&& 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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97/14  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon tas til orientering. 
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98/14  
MÅNEDSRAPPORT MAI 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Månedsrapport mai 2014 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport mai 2014 tas til orientering. 
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99/14  
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2014  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Finansrapport per 1. tertial 2014 tas til orientering. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Finansrapport per 1. tertial 2014 tas til orientering. 
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100/14  
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I BUSKERUD OG OMEGN IS  - 
REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2013  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Regnskap og årsmelding for 2013 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Regnskap og årsmelding for 2013 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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101/14  
KJØP AV AKSJER I PAN INNOVASJON AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Ringerike kommune takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjene i Pan Innovasjon AS til en 

pris på kr 4.018,- pr aksje i henhold til verdifastsettelse utført av selskapets revisor. 
3. Aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondet. Ved eventuelt framtidig 

aksjesalg tilbakeføres salgssummen til fondet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble vedtatt mot 1 
stemme (Østlund (H)). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune takker ja til tilbudet om kjøp av aksjer i Pan Innovasjon AS. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe inntil 10% av aksjene i Pan Innovasjon AS til en 
pris på kr 4.018,- pr aksje i henhold til verdifastsettelse utført av selskapets revisor. 

3. Aksjekjøpet finansieres ved tilskudd fra Hjemfallsfondet. Ved eventuelt framtidig 
aksjesalg tilbakeføres salgssummen til fondet. 
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102/14  
PLIKT TIL Å SETTE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING  AV 
ØKONOMISK STØNAD - HØRING  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune mener gjeldende lovgivning er tilstrekkelig for å kunne sette aktuelle 
krav til personer som mottar sosialhjelp.  Kommunen mener at staten må satse mer midler på 
tiltak som kan hjelpe vanskelig stilte personer til å få seg opplæring og komme seg inn i 
arbeidslivet. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Arnfinn Holten (Krf) tok opp sitt forslag fremmet i  formannskapet: 
 
Ringerike kommune mener gjeldende lovgivning er tilstrekkelig for å kunne sette aktuelle 
krav til personer som mottar sosialhjelp.  Kommunen mener at staten må satse mer midler på 
tiltak som kan hjelpe vanskelig stilte personer til å få seg opplæring og komme seg inn i 
arbeidslivet. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Holtens forslag, ble 
Holtens forslag vedtatt mot 20 stemmer. Mindretallet besto av H, Frp og V. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune støtter forslaget om aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp. 

2. Ringerike kommune mener det er et økonomisk innsparingspotensial og menneskelig 
vekstpotensial i å stille mer krav til aktivitet.  Særlig gjelder dette nye søkere, yngre 
mottakere av sosialhjelp og deler av flyktning- og innvandrerbefolkningen. 

3. Ringerike kommune ønsker at Departementet utvider vilkårssettingen til også å gjelde 
krav til å oppsøke behandling. Krav til behandling er satt for å gjøre brukeren 
selvforsørget på sikt, og sosialhjelp skal ikke være et alternativ for personer som 
unndrar seg ansvar for å bli i stand til å bli selvhjulpen. 
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103/14  
KULTURSTIFTELSEN - RENTE OG AVDRAGSFRITT LÅN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Opprinnelig rente- og avdragsfritt lån på kr. 1 656 250,- videreføres på samme betingelser 
fram til 1.1.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Opprinnelig rente- og avdragsfritt lån på kr. 1 656 250,- videreføres på samme betingelser 
fram til 1.1.2017, eller inntil eventuelt annet avtales. 
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104/14  
KRISESENTERET - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Ringerike kommune vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale om drift av Hønefoss 
Krisesenter, under forutsetning av likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune vedtar vedlagte reviderte samarbeidsavtale om drift av Hønefoss 
Krisesenter, under forutsetning av likelydende vedtak i samtlige kommuner. 
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105/14  
ENDRING AVTALE SALG AV ØYA TIL CONCEPTOR EIENDOMSUT VIKLING 
AS  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS 

med senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer:  
 

• Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 
1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor 
parkering under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet 
(19 743 m2).  

• Minimumspris for tomten er 5,9 millioner kroner.  
• Som første delbetaling selges tomten med heftelsesfritt skjøte til en pris av 1250 kr 

pr m2 (basert på dagens tomtestørrelse for kommunens tomt på 3609m2). Dette 
utgjør ca 4,5 millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til 
Conceptor Eiendomsutvikling AS, eller den Conceptor Eiendomsutvikling AS 
bestemmer.  

• Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er 
fastlagt.  

• Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske 
anlegg gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det 
foreslås at kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.  

 
2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter avtalen 

med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til selskapet 
Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og frister fastsatt i 
avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak skal gjelde for 
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.  

 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Frode Østlund (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Forslag fra Hans Petter Aasen (Sp): 
 

1. «Rådmannen utreder rekkevidden av avtalen Ringerike kommune har med Conceptor, 
herunder handlingsrommet kommunen har i henhold til avtalen og den felles 
forståelsen mellom partene.  Det vises her til saksframlegg for kommunestyret av 
07.08.2003.  Utredningen må også omhandle handlingsrom ved verdsettelse av 
eiendommen. 
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2. Kommunestyret ber kontrollutvalget se på avtaleforholdet, herunder prosess og 

håndtering av saken i kommunen.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Aasens forslag, ble  
rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Sol og Sp. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
1. Opprinnelig avtale mellom Ringerike kommune og Conceptor Eiendomsutvikling AS 

med senere avklaringer og presiseringer opprettholdes men med følgende endringer:  
 

• Ringerike kommune selger tomt 318/497 til en pris av 1 250 kr pr m2 (indeks 
1.april 2013) i forhold til kommunens andel (18%) av det totale bruksareal (hvor 
parkering under bakkenivå ikke er med i beregningen) av hele utbyggingsområdet 
(19 743 m2).  

• Minimumspris for tomten er 5,9 millioner kroner.  
• Som første delbetaling selges tomten med heftelsesfritt skjøte til en pris av 1250 kr 

pr m2 (basert på dagens tomtestørrelse for kommunens tomt på 3609m2). Dette 
utgjør ca 4,5 millioner kr og betaling forfaller ved overføring av hjemmelen til 
Conceptor Eiendomsutvikling AS, eller den Conceptor Eiendomsutvikling AS 
bestemmer.  

• Restbeløp betales når stadfestet reguleringsplan foreligger og bruksarealet er 
fastlagt.  

• Ringerike kommunes ansvar for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske 
anlegg gjelder fram til grensene for det helhetlige utbyggingsområdet som det 
foreslås at kommunens areal / godtgjøring skal måles mot.  

 
2. Ringerike kommune godkjenner at rettighetene til kjøp og utvikling av Øya etter avtalen 

med Conceptor Eiendomsutvikling AS av 02.02.2000 blir overført til selskapet 
Arnemannsveien Hønefoss AS, org.nr. 998 211 344. De betingelser og frister fastsatt i 
avtalen som gjelder for eiendommen Øya med endringer i denne sak skal gjelde for 
selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS. 
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106/14  
NEDSETTELSE AV TVERRPOLITISK UTVALG FOR VURDERING A V POLITISK 
UTVALGSSTRUKTUR, DELEGERING OG ARBEIDSFORMER.  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg bestående av gruppelederne fra AP, H, V, Krf, 
FrP, SP, Rødt og SV i samsvar med fremlagt forslag til sammensetning og mandat. 

2. Utvalgets rapport skal foreligge innen 15. januar 2015 og deretter til behandling i 
kommunestyret som tar stilling til forslagene og eventuelt hvordan rapporten skal 
behandles videre. 

3. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringerike kommune gjøres gjeldende i 
forbindelse med gruppens arbeid. 

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

1. «Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg bestående av gruppelederne fra AP, H, V, Krf, 
FrP, SP, Rødt og SV i samsvar med fremlagt forslag til sammensetning og mandat. 

2. Utvalgets rapport skal foreligge innen 15. januar 2015 og deretter til behandling i 
kommunestyret som tar stilling til forslagene og eventuelt hvordan rapporten skal 
behandles videre. 

3. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringerike kommune gjøres gjeldene i 
forbindelse med gruppens arbeid.» 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Holtens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Zwaig (Sol)). 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg i samsvar med fremlagte forslag til 
sammensetning og mandat. 

2. Utvalgets rapport fremlegges for kommunestyret til behandling.  
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107/14  
2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605-381 TREK LYNGEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 
Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 
31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for 
Treklyngen. 

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

1. Områderegulering 0605_ 381 Treklyngen med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 243 Rv 35 G/S Hov-Risesletta, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka vedtatt 28.11.85, 259-2 
Hovsmarka næringsområde vedtatt 01.11.01 og 343 Follum områdeplan vedtatt 
31.03.11, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_381 områderegulering for 
Treklyngen. 
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2 GANGSBEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING 0605_347 HVER VENMOEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 

1. 0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen vedtas.  
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 

 
Protokolltilførsel fra Frp og Sp: 
 
Brev fra AKA datert 27.08.14 og mail fra HOS Eiendom AS 26.08.14 forutsettes fulgt opp av 
rådmannen og de involverte parter. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap):  
 
«Rundkjøringen trekkes ut av eiendommen til HOS eiendom og legges på eiendom AKA.» 
 
Protokolltilførsel fra Frp og Sp: 
 
«Brev fra AKA datert 27.08.14 og mail fra HOS Eiendom AS 26.08.14 forutsettes fulgt opp 
av rådmannen og de involverte parter.» 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Larsen  forslag i punkt 1, 
fikk Larsens forslag 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av Larsen, Ruud og Skaugrud (Ap), 
Sol og Bjotveit (H).  
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag i punkt 2, ble 
enstemmig vedtatt. 
Frp og Sp’s protokolltilførsel følger saken. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_347 Områderegulering for Hvervenmoen vedtas.  
2. De deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny regulering oppheves: 

- 113-01 Hvervenmoen, sist vedtatt 07.11.94.  
- 181-01 Hvervenmoen vekstområde, vedtatt 24.06.99. 
- 181-02 Hvervenmoen - endret gangsti, vedtatt 03.07.02. 
- 181-04 HV-Plast, vedtatt 30.06.08. 
- 283-01 Sykehusområdet, vedtatt 11.11.08.  
- 357 Hvervenkastet pendlerparkering, vedtatt 13.12.12. 
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FASTSETTING AV NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
STEINSFJORDEN  
 
Vedtak: 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen � 
Nytt planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
Behandling: 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap): 
 
«Fastsetting nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden. 

1. Side 547. 
Hole og Ringerike kommuner legger til grunn at fyllinger i Kroksund skal fjernes i 
tråd med reguleringsplanen. 
Forslag:  Ringerike trekkes ut av teksten siden dette ligger i Hole.» 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Første ble det stemt over Larsens forslag som fikk 2 stemmer (Larsen og Bakken (Ap)) og 
falt. 
Deretter ble det stemt over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
Forslag til vedtak: 
 
Nytt planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
 
 
  


