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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - vedtak av plan  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer 

vedtatt i formannskapet: 

• Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor 

grønn teknologiutvikling. 

• Nytt pkt under 4.2 s 13: 

Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

• Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

• «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 

Pkt 1b i planens pkt 5 endres til: 

Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de 

prioriterte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder 

nær kollektivknutepunkter som også kommer ved utbyggingen av jernbane og 

E16. 

• Nytt pkt under 1: 

Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 30.04.2015: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 vedtas med endringer 

vedtatt i formannskapet: 

• Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende for utforming av 

framtidige utviklingsstrategier.  Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor 

grønn teknologiutvikling. 

• Nytt pkt under 4.2 s 13: 

Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

• Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

• «I planens pkt 5 gjøres det følgende endringer: 



Pkt 1b endres til: Det er viktig å få utnyttet fortettingsarealer i Hønefoss og ellers, 

men samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder – særlig langs jernbane og veg 

– dersom man skal få til en omfattende boligutbygging for å ta imot den store 

befolkningsvekst som ønskes. 

 

Forslag fra Steinar Larsen:   

«Nytt punkt 

Ringerike kommune er positive til å ta i mot deponimasse som tilfredstilles de krav 

kommuner setter, til oppfylling i landbruket som sikrer bedre utnyttelse av eiedommen.» 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

A) Pkt 1b i planens pkt 5 endres til: 

Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de 

prioriterte lokalsamfunn. Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder 

nær kollektivknutepunkter som også kommer ved utbyggingen av jernbane og 

E16. 

 

B) Nytt pkt under 1: 

Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse. 

 

I tillegg har jeg fortsatt følgende to forslag: 

 

C) Stryke pkt 2d: En restriktiv holdning til deling av eiendommer og 

boligbygging i store sammenhengende LNF-områder. 

 

D) Stryke pkt 2e: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis 

unntaksvis og i tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til 

sentrum. 

 

Tore Abelvik (Sp) tok opp Aasens forslag fremmet i formannskapet: 

 

«Nytt pkt under 4.2 s 13: 

- Utvikle primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som 

matprodusent. 

 

Nytt pkt under pkt 4.3 og tillegg i pkt 1 f s 16: 

- Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. 

 

Ny første setning pkt. 2b s. 17: 

- Å praktisere et sterkt jordvern. 

 

Tillegg pkt 2e s 17: 

- Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør være i tilknytning til 

eksisterende boligklynger så lenge det ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende 

hensyn.» 



 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):  

 

Nytt kulepunkt: 

«Legge inn Åsa i pkt 4.3 By- og lokalsamfunn som ett av de prioriterte lokalsamfunna       

(side 14) og 16  Pkt 4.3 og pkt 5.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming over Abelviks forslag: 
Nytt pkt under. 4.2 ble enstemmig vedtatt.  

Nytt pkt under pkt 4.3 ble enstemmig vedtatt. 

Ny første setning pkt 2b fikk 6 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og uavh. 

Tillegg pkt 2e fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Sol, Frp og uavh. 

 

Punktvis avstemming over Holtens forslag: 

Punkt A ble enstemmig vedtatt. 

Punkt B ble enstemmig vedtatt. 

Punkt C fikk 10 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Krf, Frp, Sp og Eskestrand (H). 

Punkt D fikk 7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Krf og Frp. 

 

Elstads forslag fikk 12 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Frp, Sp, Sol og uavh. 

Larsens forslag fikk 9 stemmer og falt.  Mindretallet besto av uah, Bakken (Ap), Omholt (Sp) 

og Frp. 

 

Til slutt ble det stemt over kommuneplanens samfunnsdel som ble enstemmig vedtatt med 

vedtatt endringer. 
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