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Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan:
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2.
3.
4.
5.
6.

Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.
Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.
Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.
Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik
fremdrift og plangrense.

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.
Forlenget høringsfrist med 3 uker.

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.06.2017:
Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. SP fremmet følgende forslag:
« I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til
den krysser Hønegaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. Planavgrensningen
følger deretter elven ned til broen over til Vesterntangen».
<
Følgende omforent forslag ble fremmet av H, AP og SP i møte:
«Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen».
Forlenget høringsfrist med 3 uker.
Dag Henaug (H) fremmet følgende anmodning p.v.a H og AP:
«Følgende skal stå i ordførerens brev som følger planen til høring:
 Formannskapet vil med bistand fra administrativ prosjektledelse arrangere
planverksteder for Kommunestyret og befolkning/næringsliv. Formannskapet vil
underveis i planprosessen tilrettelegge for arbeidsmøter/tema møter og høringer. Dette
for å sikre deltakelse, forankring og eierskap i planprosessen.


Rådmannen bes om å legge frem 3 alternative datoer for ferdigstillelse av planen, med
utgreing av ressursbehov. Dette for å få planen til endelig behandling så fort som
mulig».
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hans-Petter Aasens (SP) forslag p.v.a SP falt med 2 stemmer (SP).
Omforent forslag fremmet av H, AP og SP ble enstemmig vedtatt.
Dag Henaugs (H) anmodning ble enstemmig vedtatt.

