
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Formannskapet 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 19.04.2016 Tid: 15:00 – 19:40 

TEMAMØTE/ORIENTERINGER: 

 Ringeriksbadet AS v/Bjørn Hartz og Jan Egil 

Lyng. 

 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

v/Ole Petter Løbben. 

 Menova AS v/Magne Enger. 

 RingeriksKraft v/Per E. Roskifte og Kjell 

Baug.  

 Rambøll AS; analyse/ mulighetsstudie for IC-

stasjon. 

 Ole Einar Gulbransen og Grethe Tollefsen, 

planavdelingen;  planinnspill opp mot 

Hønefoss stasjon. 

Presentasjonene finnes her: 

http://ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/Temamoter/ 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Christine K. Granlund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Marit Hollerud  Helge Stiksrud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Christine K. Granlund 
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Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Gunn Edvardsen, Christine M. Bråthen, Magnar Ågotnes 

og Trude B. Steinmo samt kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren. 

 

Merknader:  

Behandlede saker:  Fra og med sak 39/16 

til og med sak 74/16 samt referatsak 3/16. 

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

følgende til dagsorden: 

Hans-Petter Aasen (Sp): «Det bes om at sak 39/16 fra HMA «Maksimaltid på kommunale 

parkeringsplasser i Hønefoss sentrum» settes opp til behandling i formannskapets møte i 

mai.» 

Aasens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

3/16 16/2261   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

19.04.2016.  

 

39/16 16/2009   

 Månedsrapport februar 2016  

 

40/16 16/2126   

 Aarsrapport 2015 for finansområdet  

 

41/16 15/1305   

 Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016  

 

42/16 15/2975   

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA -årsberetning og regnskap 

2015  

 

43/16 16/1014   

 Menova AS, - årsmelding og regnskap 2015  

 

44/16 16/1017   

 Ringeriksbadet AS, - generalforsamling  

 

45/16 16/2180   

 Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

46/16 16/1581   

 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

 

47/16 16/188   

 Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

48/16 16/1459   

 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal 

og Ringerike  

 

49/16 16/853   

 Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

50/16 16/2114   

 Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole -  Sør-Aurdal kommune og 

Ringerike kommune - Høringsgrunnlag  
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51/16 16/970   

 Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16  

 

52/16 16/1639   

 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 

53/16 16/1440   

 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - 

Haugsbygd Arena 

 

54/16 16/1925   

 Twin Town meeting 2016  

 

55/16 15/9001   

 Kommunal planstrategi 2016-2020 - mottatte innspill  

 

56/16 16/874   

 Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann  

 

57/16 15/10189   

 Klage på vedtak om inndragning av bevilling - Kooperativen  

 

58/16 15/9941   

 Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House  

 

59/16 16/118   

 Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS  

 

60/16 16/251   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS  

 

61/16 16/353   

 Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong Zhang  

 

62/16 16/465   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS  

 

63/16 16/604   

 Fornyelse av sjenkebevilling - Dronning Tyras Båtforening  

 

64/16 16/606   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

 

65/16 16/649   

 Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS  

 

66/16 16/670   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu  
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67/16 16/702   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant  

 

68/16 16/708   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS  

 

69/16 16/712   

 Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen  

 

70/16 16/713   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS  

 

71/16 16/768   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 

72/16 16/776   

 Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel  

 

73/16 16/834   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS  

 

74/16 16/1168   

 Serverings- og skjenkebevilling - Tonys restaurant og bar AS  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

 

 

3/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 19.04.2016.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

16/1236-3  

Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

 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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39/16   

Månedsrapport februar 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport februar 2016 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2016 tas til orientering. 
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40/16   

Aarsrapport 2015 for finansområdet  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
Årsrapport 2015 for finansområdet 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 
Årsrapport 2015 for finansområdet tas til orientering. 
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41/16   

Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Det foretas overføring av 44.300.000 kroner fra Ringerike kommune til Ringerike 

kirkelige fellesråd i 2016 i forbindelse med bygging av ny Hønefoss kirke. 

2. Beløpet deles opp (ulikt) og overføres månedlig i perioden mai til desember. 

3. Ringerike kommune tar opp lån på hele beløpet for å finansiere overføringen, men 

søker det løst innenfor allerede vedtatt låneramme for 2016. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det foretas overføring av 44.300.000 kroner fra Ringerike kommune til Ringerike 

kirkelige fellesråd i 2016 i forbindelse med bygging av ny Hønefoss kirke. 

2. Beløpet deles opp (ulikt) og overføres månedlig i perioden mai til desember. 

3. Ringerike kommune tar opp lån på hele beløpet for å finansiere overføringen, men 

søker det løst innenfor allerede vedtatt låneramme for 2016. 
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42/16   

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA -årsberetning og regnskap 2015  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Formannskapet tar årsberetning og regnskap for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar årsberetning og regnskap for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS til 

orientering. 
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43/16   

Menova AS, - årsmelding og regnskap 2015  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Årsmelding og regnskap 2015 for Menova AS 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding og regnskap 2015 for Menova AS tas til orientering. 



  

Side 12 av 47 

 

 

 

 

44/16   

Ringeriksbadet AS, - generalforsamling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Årsberetning og regnskap for Ringeriksbadet as 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for Ringeriksbadet as tas til orientering. 
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45/16   

Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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: 

 

Valgstyrets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 
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46/16   

Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning 

fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. 
tertial. 

 
3.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS  

være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha 
dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 
 

5. Ringerike Utvikling skal hvert kvartal gi en rapport om status på sine prosjekter 
til formannskapet. 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap og H til nytt punkt 5: 

 

«Ringerike Utvikling skal hvert kvartal gi en rapport om status på sine prosjekter til 

formannskapet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Henaugs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

  

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 
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2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning 
fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. 
tertial. 

 
3.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS  

være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha 
dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 
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47/16   

Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
 

Furuvangtomta, gnr. 148, bnr. 343, selges til takst kr 480 000-, til Tronrud Eiendom AS. Dette 

tilsvarer kr 300,-/m2. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 
 

Furuvangtomta, gnr. 148, bnr. 343, selges til takst kr 480 000-, til Tronrud Eiendom AS. Dette 

tilsvarer kr 300,-/m2. 
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48/16   

Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og 

Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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: 

 

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

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 
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3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 
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49/16   

Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Vedlagte reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

2. Vedlagte kommunale retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved 

annen skole enn den eleven sokner til vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Magnus Herstad (Frp) tok opp Richard Baksværs endringsforslag i punkt 2, fremmet i 

hovedutvalget (HOK): 

 
 «Fritt skolevalg innføres» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over hovedutvalgets (HOK) innstilling: 

 

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ avstemming mellom hovedutvalgets innstilling og Herstads forslag i punkt 2, 

ble hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedlagte reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

2. Vedlagte kommunale retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved 

annen skole enn den eleven sokner til vedtas. 
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50/16   

Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole -  Sør-Aurdal kommune og Ringerike 

kommune - Høringsgrunnlag  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger – grunnskole - sendes på høring 

med høringsfrist 3. juni 2016. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger – grunnskole - sendes på høring 

med høringsfrist 3. juni 2016. 
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51/16   

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern 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: 

 

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

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern tas til 

orientering. 
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52/16   

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Brukerundersøkelsen tas til orientering.  

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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: 

 

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

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering  
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53/16   

Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd 

Arena 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 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: 

 

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

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 
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54/16   

Twin Town meeting 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune deltar  på Twin Town Meeting 2016 

2. Formannskapet velger denne delegasjonen til møtet:  

Fra posisjonen deltar gruppeleder Ap, gruppeleder H og gruppeleder V. 

Fra opposisjonen deltar Hans-Petter Aasen, Christine Granlund og Axel Sjøberg. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Runar Johansen (H) i punkt 2: 

«Forslag deltakere: 

Gruppeleder Ap 

Gruppeleder H 

Gruppeleder V.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) i punkt 2: 

«Fra opposisjonen deltar: 

Hans-Petter Aasen 

Christine Granlund 

Axel Sjøberg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Rådmannens forslag i punkt 1ble enstemmig vedtatt. 

Johansens og Aasens forslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune deltar  på Twin Town Meeting 2016 

2. Formannskapet velger denne delegasjonen til møtet:  

…….     
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Kommunal planstrategi 2016-2020 - mottatte innspill  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Mottatte innspill og rådmannens kommentarer til disse 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Mottatte innspill og rådmannens kommentarer til disse tas til orientering.  
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Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til grunn 

i forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. 

2. Undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE kan gi 

regulanten pålegg om best mulig tilpassede miljø- og avbøtningstiltak som følge av 

reguleringen. 

3. Regulanten bør etterstrebe en mest mulig skånsom tapping. Med det menes at 

vannstanden i magasinene ikke bør tappes ned med mer enn et visst antall cm per 

døgn. Ringerike kommune ber om at dette belyses og vurderes i revisjonsarbeidet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arnfinn Baksvær (Ap) erklærte seg  inhabil og forlot møtet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til grunn 

i forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. 

2. Undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE kan gi 

regulanten pålegg om best mulig tilpassede miljø- og avbøtningstiltak som følge av 

reguleringen. 

3. Regulanten bør etterstrebe en mest mulig skånsom tapping. Med det menes at 

vannstanden i magasinene ikke bør tappes ned med mer enn et visst antall cm per 

døgn. Ringerike kommune ber om at dette belyses og vurderes i revisjonsarbeidet. 
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Klage på vedtak om inndragning av bevilling - Kooperativen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Formannskapet kan ikke se at det av klagen fremkommer nye forhold som tilsier at 

opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 16. februar i sak 15/10189 opprettholdes. 

3. Klagen er gitt oppsettende virkning jf. forvaltningslovens § 42 1. ledd i 

formannskapets møte den 15. mars. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud. 

5. Dersom klagen ikke gis medhold, delegeres det til rådmannen å fastsette dato for 

inndragning. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Marit Hollerud (H) erklærte seg inhabil for forlot møtet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det av klagen fremkommer nye forhold som tilsier at 

opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 16. februar i sak 15/10189 opprettholdes. 

3. Klagen er gitt oppsettende virkning jf. forvaltningslovens § 42 1. ledd i 

formannskapets møte den 15. mars. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud. 

5. Dersom klagen ikke gis medhold, delegeres det til rådmannen å fastsette dato for 

inndragning. 
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Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Chang Ching House Zhi Peng org. nr  995 471 647 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Blomsgate 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Peng Zhi f. 11.4.1982 godkjennes som styrer og Lu Chuan Mei f. 20.7.1950 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2019 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Chang Ching House Zhi Peng org. nr 995 471 647 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Blomsgate 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Peng Zhi f. 11.4.1982 godkjennes som styrer og Lu Chuan Mei f.20.7.1950 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2019 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Grand Sport Bar, Stabellsgaten 8, Hønefoss 

 

2. Kari Arvo Kalevi f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Andresen 

f. 8.5.1964 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 
1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Grand Sport Bar, Stabellsgaten 8, Hønefoss 

 

2. Kari Arvo Kalevi f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Andresen 

f. 8.5.1964 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 
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a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 – 2020 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Eger & Co AS org.nr 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co, Storgata 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ann Kristin Hølen f. 1.7.1979 godkjennes som styrer og Lisbeth Ødegaard Jansen  

 f. 2.6.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Eger & Co. AS org.nr 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co. AS, Storgata 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ann Kristin Hølen f. 1. 7. 1979 godkjennes som styrer og Lisbeth Ødegaard Jansen f. 

2. 6. 1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 
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Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong Zhang  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Cafe Sjøblom Rongrong Zhang org. nr 916 489 064 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Sjøblom, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ning Shao f. 19.12.1979 godkjennes som styrer og Helge Sjøblom f. 20.1.1947 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Cafe Sjøblom Rongrong Zhang org. nr 916 489 064 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Sjøblom Rongrong Zhang, Arnemannsveien 5, 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ning Shao f. 19. 12. 1979 godkjennes som styrer og Helge Sjøblom f. 20. 1. 1947 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 



  

Side 33 av 47 

 

 

 

 

 

62/16   

Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Brasserie Fengselet AS org.nr 993 375 802 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Morten Haakenstad f. 17.7.1982 godkjennes som styrer og Åsmund Rangnes f. 

4.8.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Brasserie Fengselet AS org.nr 993 375 802 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Morten Haakenstad f. 17.7.1982 godkjennes som styrer og Åsmund Rangnes f. 

4.8.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av sjenkebevilling - Dronning Tyras Båtforening  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Dronning Tyras Båtforening org.nr 814 484 122 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for Ms Dronning Tyra, MS Slepa og Glatved Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer og Harald Gårdvik f. 9.9.1954 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldene bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Dronning Tyras Båtforening org.nr 814 484 122 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for Ms Dronning Tyra, MS Slepa og Glatved Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer og Harald Gårdvik f. 9.9.1954 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldene bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter org. nr 990 457 158 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Kultursenter, Hønefoss bru 3, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Tage Hybertsen f. 7.12.1966 godkjennes som styrer og Camilla Sværi f. 8.3.1978 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter org. nr 990 457 158 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Stiftelsen Ringerike Kultursenter, Hønefoss bru 3, 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Tage Hybertsen f. 7. 12. 1966 godkjennes som styrer og Camilla Sværi f. 8. 3. 1978 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Grand Hotell Hønefoss AS org.nr 982 603 080 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgate 8, Hønefoss. 

 

2. Jon Guldal f. 26.3.1959 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Jørgensen f. 

14.1.1965 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 
1. Grand Hotell Hønefoss AS org.nr 982 603 080 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgate 8, Hønefoss. 

 

2. Jon Guldal f. 26.3.1959godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Jørgensen f. 

14.1.1965godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 
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a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 – 2020 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu org. nr 989587528 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020. 

 Zong Wu f. 17. 9. 1966 godkjennes som styrer og Jie Xia f. 5.3.1973 godkjennes som 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu org. nr 989587528 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant Zong Wu, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020. 

 Zong Wu f. 17. 9. 1966 godkjennes som styrer og Jie Xia f. 5. 3. 1973 godkjennes 

som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Ciro Restaurant org.nr 970 110 356 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for Ciro Restaurant, Storgaten 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Ingerborg Elisabeth Haakenstad f. 1.12.1946 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Ciro Restaurant org.nr 970 110 356 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for Ciro Restaurant, Storgaten 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Ingerborg Elisabeth Haakenstad f. 1.12.1946 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Salt & Pepper Hønefoss AS org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25.3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22.3.1976 godkjennes som 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Salt & Pepper AS Hønefoss org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Juvelen, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25.3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22.3.1976 godkjennes som 

stedfortreder for bestyrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper AS Hønefoss – Juvelen org. nr 987 369 183 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS Hønefoss – 

Juvelen, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3. 1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for bestyrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Chilipepper AS org. nr 912 178 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Chilipepper, Storgate 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ho Sang f. 25.3.1971 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Chilipepper AS org. nr 912 178 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Chilipepper AS, Storgate 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ho Sang f. 25.3.1971 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss. Bevillingen gis frem til 30. september 

2020. 

 Rita Bakken f. 15.1.1968 godkjennes som styrer og Vidar Bakken f. 26.9.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss. Bevillingen gis frem til 30. september 

2020. 

 Rita Bakken f. 15. 1. 1968 godkjennes som styrer og Vidar Bakken f.26. 9. 1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen org.nr 984 440 464 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevilling gjelder for Buttingsrud Handel og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen 

og Kristine Furuseth Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer 

av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen org.nr 984 440 464 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevilling gjelder for Buttingsrud Handel og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen 

og Kristine Furuseth Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer 

av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Klækken Hotell AS org. nr 958 873 190 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30.september 

2020. 

 Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer og Ole Gunnar Borlaug f.  

23.7.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 Klækken Hotell AS org. nr 958 873 190 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell AS, Hadelandsveien 386, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30.september 

2020. 

 Knut Olav Lunde f. 14. 10. 1966 godkjennes som styrer og Ole Gunnar Borlaug f. 23. 

7. 1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Tonys restaurant og bar AS  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 
1. Tony’s Restaurant og Bar AS org.nr 916 570 074 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Restaurant og Bar, St. Olavsgate 6, Hønefoss 

 

2. Bente Gundersen Nahas f. 16.4.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Antoine 

Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 
1. Tony’s Restaurant og Bar AS org.nr 916 570 074 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Restaurant og Bar, St. Olavsgate 6, Hønefoss 

 

2. Bente Gundersen Nahas f. 16.4.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Antoine 

Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 
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a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2261-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/16 

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 19.04.2016.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 

 

16/1236-3  

Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2009-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 39/16 

 

Månedsrapport februar 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport februar 2016 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2126-2  Arkiv: 200  

 

Sak: 40/16 

 

Aarsrapport 2015 for finansområdet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Årsrapport 2015 for finansområdet tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1305-3  Arkiv: 223  

 

Sak: 41/16 

 

Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Det foretas overføring av 44.300.000 kroner fra Ringerike kommune til Ringerike 

kirkelige fellesråd i 2016 i forbindelse med bygging av ny Hønefoss kirke. 

2. Beløpet deles opp (ulikt) og overføres månedlig i perioden mai til desember. 

3. Ringerike kommune tar opp lån på hele beløpet for å finansiere overføringen, men 

søker det løst innenfor allerede vedtatt låneramme for 2016. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2975-5  Arkiv: 033 M50  

 

Sak: 42/16 

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA -årsberetning og regnskap 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Formannskapet tar årsberetning og regnskap for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS til 

orientering. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1014-4  Arkiv: 037  

 

Sak: 43/16 

 

Menova AS, - årsmelding og regnskap 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Årsmelding og regnskap 2015 for Menova AS tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1017-3  Arkiv: 033 D20  

 

Sak: 44/16 

 

Ringeriksbadet AS, - generalforsamling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Årsberetning og regnskap for Ringeriksbadet as tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1581-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 46/16 

 

Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning 

fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. 
tertial. 

 
3.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS  

være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha 
dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 
 

5. Ringerike Utvikling skal hvert kvartal gi en rapport om status på sine prosjekter 
til formannskapet. 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap og H til nytt punkt 5: 

 

«Ringerike Utvikling skal hvert kvartal gi en rapport om status på sine prosjekter til 

formannskapet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Henaugs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2114-3  Arkiv: 026 A20  

 

Sak: 50/16 

 

Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole -  Sør-Aurdal kommune og Ringerike 

kommune - Høringsgrunnlag  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger – grunnskole - sendes på høring 

med høringsfrist 3. juni 2016. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1925-3  Arkiv: C00  

 

Sak: 54/16 

 

Twin Town meeting 2016  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune deltar  på Twin Town Meeting 2016 

2. Formannskapet velger denne delegasjonen til møtet:  

Fra posisjonen deltar gruppeleder Ap, gruppeleder H og gruppeleder V. 

Fra opposisjonen deltar Hans-Petter Aasen, Christine Granlund og Axel Sjøberg. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Runar Johansen (H) i punkt 2: 

«Forslag deltakere: 

Gruppeleder Ap 

Gruppeleder H 

Gruppeleder V.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) i punkt 2: 

«Fra opposisjonen deltar: 

Hans-Petter Aasen 

Christine Granlund 

Axel Sjøberg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Rådmannens forslag i punkt 1ble enstemmig vedtatt. 

Johansens og Aasens forslag i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/874-5  Arkiv: S11  

 

Sak: 56/16 

 

Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til grunn 

i forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. 

2. Undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE kan gi 

regulanten pålegg om best mulig tilpassede miljø- og avbøtningstiltak som følge av 

reguleringen. 

3. Regulanten bør etterstrebe en mest mulig skånsom tapping. Med det menes at 

vannstanden i magasinene ikke bør tappes ned med mer enn et visst antall cm per 

døgn. Ringerike kommune ber om at dette belyses og vurderes i revisjonsarbeidet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arnfinn Baksvær (Ap) erklærte seg  inhabil og forlot møtet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9941-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 58/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Chang Ching House Zhi Peng org. nr  995 471 647 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Blomsgate 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Peng Zhi f. 11.4.1982 godkjennes som styrer og Lu Chuan Mei f. 20.7.1950 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2019 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/118-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 59/16 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Sport Bar, Stabellsgaten 8, Hønefoss 

 

2. Kari Arvo Kalevi f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Andresen 

f. 8.5.1964 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/251-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 60/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Eger & Co AS org.nr 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co, Storgata 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ann Kristin Hølen f. 1.7.1979 godkjennes som styrer og Lisbeth Ødegaard Jansen  

 f. 2.6.1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/353-7  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 61/16 

 

Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong Zhang  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Cafe Sjøblom Rongrong Zhang org. nr 916 489 064 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Sjøblom, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ning Shao f. 19.12.1979 godkjennes som styrer og Helge Sjøblom f. 20.1.1947 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/465-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 62/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Brasserie Fengselet AS org.nr 993 375 802 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Morten Haakenstad f. 17.7.1982 godkjennes som styrer og Åsmund Rangnes f. 

4.8.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/604-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 63/16 

 

Fornyelse av sjenkebevilling - Dronning Tyras Båtforening  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Dronning Tyras Båtforening org.nr 814 484 122 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for Ms Dronning Tyra, MS Slepa og Glatved Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer og Harald Gårdvik f. 9.9.1954 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldene bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/606-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 64/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter org. nr 990 457 158 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Kultursenter, Hønefoss bru 3, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Tage Hybertsen f. 7.12.1966 godkjennes som styrer og Camilla Sværi f. 8.3.1978 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/649-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 65/16 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Grand Hotell Hønefoss AS org.nr 982 603 080 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgate 8, Hønefoss. 

 

2. Jon Guldal f. 26.3.1959 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Jørgensen f. 

14.1.1965 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/670-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 66/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu org. nr 989587528 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020. 

 Zong Wu f. 17. 9. 1966 godkjennes som styrer og Jie Xia f. 5.3.1973 godkjennes som 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/702-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 67/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Ciro Restaurant org.nr 970 110 356 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for Ciro Restaurant, Storgaten 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Ingerborg Elisabeth Haakenstad f. 1.12.1946 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/708-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 68/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Salt & Pepper Hønefoss AS org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25.3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22.3.1976 godkjennes som 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/712-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 69/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Salt & Pepper AS Hønefoss org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Juvelen, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25.3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22.3.1976 godkjennes som 

stedfortreder for bestyrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/713-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 70/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Chilipepper AS org. nr 912 178 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Chilipepper, Storgate 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ho Sang f. 25.3.1971 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/768-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 71/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss. Bevillingen gis frem til 30. september 

2020. 

 Rita Bakken f. 15.1.1968 godkjennes som styrer og Vidar Bakken f. 26.9.1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/776-5  Arkiv: U62 &18  

 

Sak: 72/16 

 

Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen org.nr 984 440 464 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevilling gjelder for Buttingsrud Handel og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og 

Kristine Furuseth Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/834-4  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 73/16 

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Klækken Hotell AS org. nr 958 873 190 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30.september 

2020. 

 Knut Olav Lunde f. 14.10.1966 godkjennes som styrer og Ole Gunnar Borlaug f.  

23.7.1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1168-3  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 74/16 

 

Serverings- og skjenkebevilling - Tonys restaurant og bar AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Tony’s Restaurant og Bar AS org.nr 916 570 074 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Restaurant og Bar, St. Olavsgate 6, Hønefoss 

 

2. Bente Gundersen Nahas f. 16.4.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Antoine 

Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 19.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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