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Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.10.2018: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet Rådmannens alternative forslag p.v.a. Ap, H og KrF: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  
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4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  
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5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Meiers (Ap) forslag 

p.v.a. Ap, H og KrF, ble Meiers (Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sol, SV og V). 
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