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Vedtak i Kommunestyret: 

 
1.  Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- 

og bygningslovens §11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle mindre feil og 

mangler i plandokumentene. 

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 4,6, 

29 og 59, jf pbl §11-17.  

4. Prosjekt Åsa 2030 følges opp i arbeidet med samfunnsdelen i neste kommuneplan». 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.01.2019: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 4/19, jfr. Kommuneloven § 40 nr. 3, jfr 

Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak 4/19. 

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i sin innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak, alt. 2:  

«1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- 

og bygningslovens § 11-15.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene.  

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 4, 6, 

29, 59 og 67, jf. pbl. § 11-17. Arealbruksinnspill utover dette fremmes ved neste revidering 

av kommuneplanens arealdel». 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak, alt. 3:  

«1. Kommunestyret sender kommuneplanens arealdel 2019-2030 tilbake til 

administrasjonen for å legge planen i sin helhet på 3. gangsbehandling.  

2. Områdene 4, 6, 29, 59 og 67 innarbeides i forslaget.» 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H, V og Krf : 

«Rådmannens forslag til vedtak, alt. 2: 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i 

plan- og bygningslovens §11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle mindre feil og 

mangler i plandokumentene. 

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 

4,6, 29 og 59, jf pbl §11-17.  

4. Prosjekt Åsa 2030 følges opp i arbeidet med samfunnsdelen i neste kommuneplan». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«1. Kommunestyret sender kommuneplanens arealdel 2019-2030 tilbake til administrasjonen 

for bearbeiding med følgende presiseringer før 3.gangs behandling. 

2. Områdene 4, 6, 29, 59 og 67 (under forutsetning av at kun område A som ikke er fulldyrka 

jord som avsettes til boligformål) innarbeides. 

3. Arealbruksinnspill fra Åsa 2030 innarbeides i planen». 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasen (Sp) forslag oppnådde 10 stemmer og falt. 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 5 stemmer. 
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