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FORSLAGSSTILLER SIN OPPSUMMERING OG KOMMENTAR TIL MERKNADER OG UTTALELSER  
 
Plannavn: Kommunedelplan Sundvollen 
 
Oppstart av planarbeid og planprogram ble varslet i perioden 22. 11.2013 til 20.01.2014, ny frist 14.10.2014 Det kom inn 10 private merknader og 4merknader fra offentlige instanser. 

Nr. Avsender Gnr/ 
Bnr 

Hovedpunkter i merknad/uttalelse 
 

Forslagsstiller sine kommentarar  
 

1 Per Ljåstad 231/315 1.Ønsker å bygge ut et felt på 8,5 daa ved Utsikten i Midtre Sundvollen. 
Feltet ligger inntil boligfeltet Utsikten. Området er i dag LNF. To 
veialternativer er foreslått. 
 
2.Avsender har også i brev av 14.3.2014 kommentert innspillet fra 
beboere i feltet (se nedenfor) Utsikten når det gjelder adkomst, veirett 
og VA-anlegg.  

1.Innspillet tas med videre i prosessen. En forutsetning vil være at det er 
mulig med adkomst via B11(231/3) 
 
 
 
2. Tas til orientering. 

2 Beboere i feltet 
«Utsikten». 

 Beboerne på naboeiendommer av 231/315 (ovenfor) har følgende 
kommentarer: 
1.Det angis at ovennevnte eiendom ikke var planlagt som fase to i 
totalprosjektet knyttet til Utsikten. 
2. Teknisk infrastruktur innerst ved snuplassen er ikke tiltenkt 231/315. 
3. Beboerne vil ikke tillate adkomst til eiendommer via veien til 
Utsikten. 
4. Det stilles spørsmål ved om N.Grøndokkvei tåler ytterligere 
trafikkbelastning. 

1-4. Tas til orientering med i videre prosess. 

3 Sundvolden Holding AS  1.Sundvolden Holding AS er en tung aktør i Sundvollen og gir identitet 
til Sundvollen sentrum og ønsker å få delta og aktivt påvirke 
planarbeidet.  
2. Det er ønskelig å få minimum to møter i planprosessen – ett mhp. 
planstrategi og ett mht. planløsninger. 
3. Sundvolden Holding sin eiendom ved Elstangen ønskes tatt ut av 
planområdet. 
4. Under «utredningstema» i planprogrammet, etterlyses fokus på 
næringens langsiktige arealtilgang og utviklingsmuligheter før ny E 16 
kommer, stedsidentitet og estetikk. Det understrekes at det er viktig at 
hotellet ikke bli «bygd inne». 
5.Sundvolden Holding har vært med å koste på krysset ved Sundvollen 
og ønsker at framtidig restkapasitet før ny E16 kommer, forbeholdes 
Sundvolden Holding. 
6. Det er ønskelig med estestisk og funksjonell profilering av 
Sundvollen. 
7.Fokus på trafikale løsninger for å utvikle Sundvollen før E16 legges 
om. 

1. Tas til etterretning.  
2. Tast til etterretning. 
3. Denne eiendommen er tatt med fordi det utgjør en naturlig vestgrense 
for planområdet og at området er regulert til hotell gjennom en egen 
reguleringsplan. 
4. Merknadene tas med videre i planprosessen.  
5. og 7. sees i sammenheng. Kommunen er i dialog med vegmyndighetene 
om kryssløsning, og mulig utbygging i Sundvollen før nyE16 er tatt i bruk. 
6. Dette er i tråd med kommunens ønsker for området og vil bli fulgt opp i 
konsekvensutredning og i planbestemmelser. 

4 Kristin Remme 185/3 1.Et område på ca. 5 daa mellom Sundvollen Oppvekstsenter og 
parkeringsplassen i Krokkleiva ønskes omregulert fra skogbruk til 
boligformål.  
 

1.Innspillet tas med videre i prosessen og konsekvensutredes. 

5 Hans Einar Bratberg 210/15 1.Grunneier er eier av nabotomt til Elstangen boligfelt. Det ønskes at 
dagens boligfelt utvides med to nye områder. 
2.Område 1 er på 7 daa og ligger sør-øst for rundkjøringen sør i dagens 
felt.  
3.Området 2 ligger i lia ovenfor dagens boligblokk på Elstangen og 
utgjør ca. 31 daa. 

1. Innspillene tas med videre og konsekvensutredes. 
2. Området ligger delvis utenfor foreslått planområde.  
3. Ligger i hovedsak uten for planområdet – tas ikke med videre. Innspillet 
må tas i fobindelse med rullering av arealdelen til kommuneplan. 

6 Jernbaneverket  1.JBV viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 20.12.2013 der 
Ringeriksbanen fra nå av skal regnes som en del av InterCity-
strekningene på Østlandet. 

1-4. Tas til orientering. Det er tidligere signalisert at JBV og SVV innen 
medio juni d.å. skal ha avklart om det er aktuelt med felles korridor på 
deler av strekningen Rørvik-Hønefoss. 30.8. fellesprosjektetKommunen er 
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2.Utbyggingsalternativer for Ringeriksbanen skal vurderes med 
dobbeltspor og dim.hastighet på 250 km time og dette gir færre 
frihetsgrader når det gjelder trasevalg og kurvatur. 
3.JBV viser  til at det er lagt opp til et tett samarbeide med Statens 
Vegvesen ang. trasevalg. JBV ønsker at trase for jernbane og veg skal 
ses i sammenheng.  
4.JBV ønsker at Hole kommune skal ta hensyn til at trasevalg ikke er 
foretatt og det bes om at kommunen vurderer å koordinere sin framdrift 
i kommunedelplanarbeidet med de to ovennevnte aktører.  

inneforstått med at KDP må sette av nødvendige korridorer for ny E16 og 
Ringeriksbanen (RB). Med et ev. stoppested for RB i Sundvollenområdet, 
vil planen måtte ta hensyn til dette. 
 

7 Fylkesmannen i 
Buskerud 

 1.For samfunnsikkerhet nevnes forskrift om kommunal beredskapsplikt 
(FOR 2011-08-22 nr. 894) som gir nærmere føringer for den 
kommunale beredskapsplikten. Det vises til at denne burde vært nevnt 
under pkt 2.1. i planprogrammet. 
2.Det angis som positivt at samfunnsikkerhet og beredskap er nevnt som 
et eget tema i planprogrammet. Det vises til at det også skal tas hensyn 
til konsekvenser av klimaendringer blant annet flom og skred og at dette 
bør synliggjøres ved utarbeidelse av hensynssoner. 
3.For landbruksmessige forhold mener FM at dette er tilstrekkelig 
belyst i planprogrammet. 
4.Mhp. miljømessige forhold, ber en om at planforslaget redegjør for 
hvordan overordna føringer i KGL-res av 24.6.2011 ang. nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging blir fulgt opp. 
5.FM understreker at tettstedsområder med gangavstand til 
kollektivknutepunkter må ha en høy utnyttingsgrad. FM minner om 
ABC-prinsippet for lokalisering av næringsområder.  
6.FM viser til kommunedelplanen for energi og klima og de muligheter 
dette gir for å stille krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 
7.FM viser til at barn-og unge er et eget utredningstema i 
planprogrammet. Det vises særlig til 5b om tilstrekkelige lekearealer for 
barn, 5d om erstatningsarealer og 5a om barns bruk av lekearealer og 
anlegg skal være sikret mot støy m.m. 
8. For naturmangfold bør det redegjøres for hvordan prinsippene i 
naturmangfoldlovens §8-12 ivaretas. 
9. For friluftsliv, grøntstruktur og vassdrag legges det vekt på at 
planarbeidet må å sikre sammenhengende strukturer. Det vises spesielt 
til allmennhetens tilgang til Steinsfjorden og Tyrifjorden og RPR 
vernede vassdrag. FM tar til etterretning at det foreligger godkjent 
planer for utbygging på Sundøya, men anbefaler kommunen å vurdere 
behov og omfang på nytt. Det vises til arbeidet med kommunedelplan 
for Steinsfjorden. 
10.For landskap, støy og forurensning, vises til hhvis den europeiske 
landskapskonvensjonen, MD sin retningslinje T-1442/2012 for støy og 
St.Vegv. retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520.    
 

1.Forskriften angis i planprogrammet. 
2.Tas til etterretning. 
3.Tas til orientering. 
4.Tas til etterretning. Omtales i planprogrammet. 
5.Tas til etterretning. 
6.Tas til etterretning. Det kan stilles krav om tilknytning til vannbåren 
varme i detaljplan. 
7.Vurderes som en del av konsekvensutredningen. 
8.Tas til etterretning. 
9.Tast til orientering. 
10. Vil bli ivaretatt i konsekvensutredningen. 

8 NVE  1.NVE oppfatter planprogrammet som ryddig og oversiktlig og at de 
tema som NVE er opptatt av er nevnt i planprogrammet. Det vises til 
veileder om flom og skredfare i arealplaner (nr 2/2011). 
2.NVE viser til at 200 års flommen i Tyrifjorden er på kote 65.5.  
NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og overvann og det bør 
angis alternativ flomvei som leder vann tilbake til bekken igjen. 
3.Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred skal 
avmerkes som hensynssone og arealer under 65,5 som henssynsone 
flomfare. 
4.NVE er positiv til at områdene langs Sundvollbekken settes av som 

1-2. Tas til orientering. Det er særlig Sundvollbekken som er utsatt i 
forhold til flom. Den er tidligere kanalisert og dette punktet vil bli berørt i 
konsekvensutredningen. 
3. Tas til etterretning. 
4. Tas til orientering. 
5. Flom, skred og ROS vil være en del av konsekvensutredningen. 
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grønnkorridor. Byggeforbudsbelte bør angis. 
5.NVE ønsker å ha dokumentasjon på konsekvensutredning, ROS-
analyse, plankart og bestemmelser som er gjennomført i planarbeidet. 
 

9 Statens Vegvesen  1.SV varsler innsigelse til kdp Sundvollen dersom ikke krysset 
E16/Fv156 får en løsning med tilfredsstillende kapasitet og 
trafikksikkerhet.  
2.Statens vegvesen setter krav om at frisiktsoner skal tegnes inn på alle 
avkjørsler/kryss langs riks og fylkesveg.  
3. Generell byggegrense langs riksveg og fylkesveg er 50m. 
Fylkeskommunen kan sette byggegrense ned til 15 m på spesielle 
strekninger. 
4. SV minner om at parkeringsplasser er definert som anlegg og at dette 
ikke kan etableres innenfor byggegrensa.  
5. Det skal redegjøres for trafikksikker skolevei ved regulering for 
boliger og SV anbefaler rekkefølgekrav.  
6.SV viser til at det skal etableres ny skole. Det savnes en ytterligere 
omtale av dette. 
7.SV forutsetter at planområdet for reguleringsplan Kleivlia ikke 
videreutvikles inntil innsigelse  er avklart.  
 

1. Tas til etterretning. Dette er kjent fra planprosessen knyttet til 
reguleringsplan for Kleivlia der SV har innsigelse. Det er gjennomført 
møter med Statens vegvesen vedr. denne innsigelsen og varslet innsigelse 
for  kdp Sundvollen. 
2-3.Dette inngår i seinere reguleringsarbeide og til planbestemmelser. 
4. Tas til orientering. 
5. Tas til orientering. Dette vil inngå som en del av arbeidet med 
etterfølgende reguleringsplan (er). 
6.  Dette endres i planprogrammet. Det er ikke planlagt ny skole, men det 
er lagt opp til å finne arealer til utvidelse av eksisterende Sundvollen 
Oppvekstsenter. 
7. Jfr. pkt 1. 

10 Marianne og Harry 
Rørvik  

232/2/19 Gnr 232, Bnr. 2/19. innspill av 8.9.2014.  
Grunneier ønsker å regulere et området mellom eksisterende kraftlinje 
og E16 sør for E16 vedr Rørvik til boliger med tilhørende veier og 
lekeplass.  Hele området er ca 35daa. Grunneier er positive til fremtidig 
utnyttelse av øvrige deler av eiendommen i retning Sundvollen til 
utbyggingsformål. Dette utgjør 115 daa 
 
 
 

Innspillet tas til orientering. Det ligger gunstig til i forhold til ønsket 
framtidig utviklingsretning for boligbygging på Sundvollen.  
Områdene konsekvensvurderes og anbefales tatt med videre i prosessen.  

11 Lars Langerud 231/1 Langerud eier Sundvollen Gård og arealer mellom sentrum og 
Oppvekstsenteret. Han ønsker å regulere  området nord for 
Oppvekstsenteret til boligformål.   

Innspillet tas til orientering. Det ligger gunstig til i forhold til ønsket 
framtidig utviklingsretning for boligbygging på Sundvollen med mulighet 
for tett utnyttelse nær sentrum. Områdene konsekvensvurderes og 
anbefales tatt med videre i prosessen 

12 ABL Investment AS v. 
Bjørg Laeskogen 

232/35 Det ønskes å legge til rette for utbygging i skogteig mellom Rørvik 
camping og eksisterende næringsbebyggelse knyttet til bebyggelse. Det 
er tidligere gitt konsesjon på området med klausul at allmennheten skal 
ha tilgang til strandsonen og at området ikke skal snauhogges.   

Dette området ligger innenfor området som omfatter «felles planlegging» 

13 Tord Moe Laeskogen Diverse Ulike innspill.  
Bolig utbygging (231/89) 
Tyriheim – Bolig/næring 
Argumenterer for et stoppested for Ringeriksbanen på Sundvollen samt  
at hotellet er opptatt av trafikksituasjonen i Sundvollen sentrum.  
 

Tas til orientering. Omtales i KU og planbeskrivelse. 

14 John Fekjær 231/3 Øvre Trøgsle. I tillegg til allerede avsatt areal til boligutbygging 23 daa 
ønsker grunneier utvidet dette i nord østlig retning, og bygge ut 
ytterligere 24 daa. 

Innspillet tas med videre i prosessen. En forutsetning for utbygging er 
etablering av ny Trøgslevei.  
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15 Terje Sørdal 231/201 Eiendommen brukes i dag til gartneri virksomhet. Eier ønsker at deler 
av eiendommen kan benyttes til idrettsformål i tillegg til 
gartenerivirksomhet.  
Innstillet er kommet muntlig. 

Innspillet tas med videre.  Det ligger gunstig til i forhold til ønsket 
framtidig utviklingsretning for friområdet på Sundvollstranda og er 
sentrumsnært.  

 Nye innspill etter utvidet 
høring av ny plangrense 
Sundvollen Sør i  
perioden 6.7.16-19.8.16 

   

 Kristin Remme 185/3 Øvre del: 
Innspill om boligbygging i lia ovenfor Sundvollen Oppvekstsenter 
innenfor forslag til utvidet plangrense. Omfatter ca. 100 daa og det er 
ønskelig fra grunneier å utnytte området til både eneboliger og terrassert 
bebyggelse. Innspillet omfatter arealer opp til ca. kote 280. 

Innspillet går langt utover det areal som omfattes av forslag til nytt 
planområde (180 moh) slik at arealer høyere enn dette, foreslås ikke 
vurdert i konsekvensutredningen. Det ligger i nokså kort avstand fra 
Sundvollen sentrum selv om det er bratt og adkomst kan være en 
utfordring. Konsekvensutredes. 

  185/3 Nedre del: 
Omfatter et areal på ca. 4 daa med beliggenhet mellom parkeringsplass i 
bunnen av Kleiva og Kleivbekken inntil Sundvollen oppvekstsenter. 
Ønskes bebygd med boliger. 

Innspillet er gitt tidligere (se nr. 4). 

 Eirik Langslet 189/17 Innspill om boliger på eiendommen sør for gangveien mellom Elstangen 
og SOS. Omfatter ca…..daa. Ønskes sett i sammenheng med innspill på 
naboeiendommen 189/17. 

Innspillet opp til foreslått plangrense på 180 moh. s Det ligger i nokså kort 
avstand fra Sundvollen sentrum selv om det er bratt og adkomst kan være 
en utfordring. Konsekvensutredes. 

 Marianne Solli og Hans 
Broch Jakoby 

189/55 og 
56 

Omfatter to mindre eiendommer i lia ovenfor Elstangen som ønskes 
utviklet til boligtomter.  Ligger innenfor et større eiendom (189/10) 

Innspillet tas til orientering. Må sees i sammenheng med øvrige planer for 
området. Bratt. Adkomst krevende. 

 Tore Nøtnæs m.fl.  Generelt innspill der en er positiv til Hole kommune ser etter flere 
boligområder mellom Elstangen og Sundvollen. 

Tas til orientering. 

 Marianne og Harry 
Rørvik 

 Innspillet omfatter 35 daa ved Rørvikberget som ønskes utbygget til 
boliger. I tillegg 115 daa på Rørvikjordet der en ønsker snarlig 
regulering. I tillegg sier uttalelsen at en ikke har noe imot ytterligere 
utvidelse av boligområdene innenfor forslaget til ny plangrense i sør. 

Innspillet er gitt tidligere og konsekvensutredet.  

 John Fekjær 231/3 Innspillet er en uttyping av tidligere innspill (nr. 14). Det er ønskelig 
med en utvidelse av næringsområdet på Trøgsle med ca. 1,5. I tillegg er 
det gitt mer spesifikke opplysninger om ønskelig størrelse på 
boligbygging med forslag om terrassebebyggelse mot brattkant i sør 
opptil fem etasjer. I alt foreslås ca. 120 boliger inklusive 9 rekkehus i 
sør.  

Innspillet supplerer tidligere innspill. Utvidelse av Trøgsle tas til 
etterretning og konsekvensutredes i forhold til nytt forslag. Forutsetter 
etablering av Trøgslevei. 
 

 
 
Folkemøte med gruppearbeide 
I forbindelse med høringen av planprogrammet, er det holdt folkemøte på Sundvolden Hotel den 13.februar 2014 hvor publikum ble utfordret til å komme med innspill til utviklingen av Sundvollen gjennom 
gruppearbeider. Resultatene fra gruppearbeidene vil bli tatt med inn i det videre planarbeidet. 
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Utarbeidet av Sweco/ ved Frode Løset 
Dato 09.04.2014/10.0/15.09.2016. Kommentert av Hole 

kommune i ettertid. Omskrevet etter 
tilbakemeldinger fra Hole kommune 
29.4.2014/12.05.016/…… 

 
 
 
 (nr 14) 


