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Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 6.6.17. Berørte parter ble varslet gjennom brev og 

lokale aviser. I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. 

Fra Oppsummering av innspill Kommentarer fra 

forslagsstiller  

 

Rådmannens 

kommentar 

Fylkesmannen 

i Buskerud 

(FMB) 

 

Støy: Ber om at trafikkstøy blir 

vurdert og ivaretatt i tråd med 

T-1442/2016. Trolig er 

området utsatt for støyverdier 

som overstiger de gjeldende 

grenseverdiene fra 

eksisterende veier i området. 

Ny E16 og Ringeriksbane som 

planlegges rett vest for 

planområdet vil også ha 

konsekvenser for støyen i 

området. Viktig at 

planforslaget sikrer 

gjennomføring av 

støyreduserende tiltak. Ber om 

at støyutredningen følger 

planforslaget ved offentlig 

ettersyn og at nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i 

planen.  

 

Barn og unge: Planleggingen 

må også ta hensyn til 

grøntstruktur og barn og unges 

interesser. RPR for å styrke 

barn og unges interesser må 

legges til grunn. Må legges 

vekt på trafikksikre løsninger 

og trygg skolevei.  

 

Utforming: Ny bebyggelse må 

gis en god estetisk utforming, 

både som enkeltbygg og i 

forhold til omkringliggende 

bebyggelse og landskap. 

Viktig å legge til rette for 

enkel tilgang til grøntområde/ 

friområde eller 

sammenhengende sti-

/turveinett.  

 

Energiløsninger: ber om at 

miljøvennlige energiløsninger 

blir utredet. Et viktig tiltak er å 

Støy: Det er utarbeidet en 

støyrapport ifm. 

planarbeidet. Det er 

innarbeidet avbøtende tiltak 

i planforslaget tråd med 

rapporten.  

 

Barn og unge: Planforslaget 

ihensyntar til grøntstruktur 

og barn og unges interesser. 

RPR for å styrke barn og 

unges interesser er lagt til 

grunn. Det er lagt vekt på 

gode og helhetlige 

grøntområder, lekeplasser 

og trafikksikre løsninger på 

adkomstvei og internveier.  

 

Utforming: Planforslaget 

sikrer at ny bebyggelse må 

gis en god estetisk 

utforming, både som 

enkeltbygg og i forhold til 

omkringliggende 

bebyggelse og landskap. 

 

Energiløsninger: 

Planforslaget legger til rette 

for moderne boliger, bygget 

i tråd med gjeldende 

teknisk forskrift. 

Forskriften setter høye krav 

til klima og energiløsninger 

i bebyggelse.  

 

Naturmangfold: I 

planforslaget er det  

redegjort for hvordan de 

miljørettslige prinsippene 

for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 

i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp i 

saken.  
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satse på alternative 

oppvarmingsmåter til strøm, 

for eksempel varmepumpe, 

fjernvarme, bioenergi eller 

bygging av 

lavenergibygg/passivhus.  

 

Naturmangfold:  

I PBL § 1-8 er det fastsatt at 

det i 100-metersbeltet langs 

vassdrag skal tas særlige 

hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og allmenne 

interesser. Redegjøre for 

hvordan de miljørettslige 

prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven er vurdert 

og fulgt opp i saken. Ber om at 

det sikres et tilstrekkelig 

grøntbelte langs Storelva som 

minimum tilsvarer bredden på 

grøntbeltet i kommuneplanens 

arealdel.  

 

Universell utforming: må 

redegjøres for og sikres fulgt 

opp gjennom bestemmelsene. 

  

ROS-analyse: skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold 

som har betydning for om 

arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike 

forhold som følge av planlagt 

utbygging. Ras- og flomfare 

langs Storelva må utredes.  

Plangrensen er trukket vekk 

fra Storelva i etterkant av 

varsel om oppstart. Dette 

viderefører løsning i 

eksisterende regulering, 

med grøntbelte langs 

Storelva.  

 

Universell utforming: er 

redegjort for i planforslaget 

og er sikret i 

bestemmelsene. 

Buskerud 

fylkeskommun

e (BFK) 

 

 

 

Automatisk fredete 

kulturminner: BFK uttalte i 

brev 28.6.17 at det måtte 

gjennomføres arkeologisk 

registrering før de kunne uttale 

seg til planarbeidet.  

 

Tiltakshaver skrev 

tilsvarsbrev, og fikk svar fra 

fylkeskommunen i epost 

09.10.17, hvor følgende ble 

Automatisk fredete 

kulturminner: Er avklart.  

 

Nyere tids kulturminner:  

Grøntområdet Fe1, er tatt ut 

av planforslaget i etterkant 

av varsel om oppstart.  

Avstand fra ny bebyggelse 

til Kornmagasinet 

(ID94382) er ivaretatt 

gjennom reguleringsplan 
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uttalt: "Vi har funnet ut at 

området ganske riktig er 

undersøkt før, i 2004. Vi 

overså dette i vårt arkiv da vi 

sendte saken første gang.   

Vårt registreringskrav av 

28.06.2017 frafalles derfor, og 

vi ber dere se bort fra dette.  

 

Nyere tids kulturminner: BFK 

kjenner ikke til fredete og 

verneverdige nyere tids 

kulturminner innenfor 

planområdet og har følgelig 

ingen merknader til om 

eksisterende bebyggelse blir 

revet. Gjør oppmerksom på at 

Kornmagasinet (ID 94382) – 

som er fredet etter kml. ligger 

like utenfor planområdet. 

Anbefaler at evt. ny 

bebyggelse holdes med god 

avstand til den fredete 

bygningen. Ber om at 

eventuell ny bebyggelse holdes 

øst for Portveien når det 

gjelder den sørlige delen av 

planområdet.  

 

Nær og fjernvirkning: Viktig å 

vurdere nær- og fjernvirkning 

av tiltaket. Ber om at det 

utarbeides gode illustrasjoner 

som viser planlagt utbygging. 

Anbefaler kommunen å stille 

krav til estetikk og 

arkitektonisk utforming for å 

sikre god tilpasning til 

omgivelsene.  

 

med byggegrenser. Ny 

bebyggelse legges øst for 

Portveien i den sørlige 

delen som allerede regulert 

til boligformål i 

reguleringsplan for 

”Helgelandsmoen 

Næringspark”. 

 

Nær og fjernvirkning: Ifm 

utarbeiding av planforslaget 

er det gjort vurderinger av 

nær- og fjernvirkning av 

tiltaket. Det er utarbeidet 

illustrasjonsplan som viser 

planlagt utbygging.  

Statens 

vegvesen 

(SVV) 

 

 

Trafikkutredning: De 

trafikkmessige virkningene av 

planen må dokumenteres 

nærmere, ved trafikkanalyse. 

Forholdet til kollektivtrafikk 

og trafikksikkerhet for myke 

trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares. I den 

grad planarbeidet medfører 

nødvendige endringer av veg- 

Trafikkutredning: Det er 

utarbeidet en trafikk-

analyse, som vurderer de 

trafikkmessige virkningene 

av tiltaket. I rapporten 

konkluderes med følgende: 

 

Ved ferdigstilling av de  

nye boligene vil det 

etableres ny adkomst til 
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og trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveger må dette tas vare 

på i planarbeidet. Slike 

endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan 

tas i bruk, og det må inngås 

gjennomføringsavtale med 

SVV før tiltak kan iverksettes. 

Langs riks- og fylkesveger 

kreves minimum 8,0/3,0 m 

utenfor vegkant regulert til 

«annen veggrunn – teknisk 

anlegg». Normalt kreves 

teknisk detaljplan som 

grunnlag for regulering av 

riks- eller fylkesveger og evt. 

avvik fra vegnormalene må 

dokumenteres. Slik detaljplan 

anbefales oversendt for 

forhåndsvurdering før 

planforslag utarbeides og 

fremmes for offentlig ettersyn. 

 

Støy: Normal byggegrense for 

riksveger / fylkesveger er nå 

50 m /15 m med mulighet for 

vegmyndigheten til å fastsette 

økt generell byggegrense til 

100 m / 50 m. Byggegrensen 

skal vurderes i forhold til 

støysituasjonen i det aktuelle 

området. For regulering av 

støyømfintlige formål nær 

riks- eller fylkesveg kreves 

støyforholdene dokumentert 

og nødvendige tiltak 

innarbeidet i planen. Det må 

påregnes innsigelse fra Statens 

vegvesen mot eventuelt 

planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn 

eller viktige parametere i 

vegnormalene.  

 

Helgelandsmoen 

Næringspark. 

Trafikkmengden i krysset 

Fv. 158 X Portveien 

reduseres ved å separere 

næringstrafikk i egen 

adkomst. Dagens 

trafikkmengde er beregnet 

til ÅDT ca. 1600 i 

Portveien. ÅDT med 150 

boliger er beregnet til ca. 

ÅDT 1000.  

Som avbøtende må det 

sikres trafikksikkert 

gangfelt over fylkesveien 

sør for krysset med 

Portveien, som vist i eks. 

regplan (2008). Dette er 

sikret i rekkefølge-

bestemmelsene.  

 

Utover gangfeltet 

planlegges ikke andre 

endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveg.  

 

Støy: Det er utarbeidet en 

støyrapport ifm. 

planarbeidet. Det er 

innarbeidet avbøtende tiltak 

i planforslaget tråd med 

rapporten.  

 

I SVVs uttalelse vises det 

til "Fylkesdelplan for 

avkjørsler og byggegrenser 

langs riksvegnettet i 

Buskerud". Da vegen forbi 

området er en Fylkesveg, 

anses denne som ikke 

relevant i denne saken.  

 

Banenor (BN) 

 

Generelt: Bane NOR har en 

rekke krav til planlegging i 

nærheten av jernbanen. 

Informasjon om disse finnes i 

veileder for nasjonale 

interesser i Arealplanlegging 

Veileder for nasjonale 

interesser i 

arealplanleggingen:  

Byggegrense mot Jernbane: 

Iflg. Jernbanelovens § 10 

gjelder en 30m 
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og i deres tekniske regelverk. 

Banenor forventer at 

forslagstiller setter seg inn i 

dette materialet før man 

utarbeider forslag til 

reguleringsplan. 

 

Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16: 

På nåværende tidspunkt er det 

tilsynelatende ingen 

arealkonflikt mellom varslet 

oppstart av planarbeid og  

varslingsområdet med 

anbefalte linjer for 

fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16. Det er 

derimot for tidlig å fastslå om 

kommende planarbeider vil 

avdekke tilgrensende eller 

overlappende interesser. 

Fellesprosjektet arbeider blant 

annet med problemstillinger 

rundt mulig erosjonssikring i 

Storelva og mulige utbedringer 

på Gomnesveien for å kunne 

håndtere massetransport i 

anleggsperioden. Ta kontakt 

med saksbehandler ved behov 

for samråd eller konkrete 

spørsmål der det er behov for 

avklaring.  

 

byggegrense fra nærmeste 

spors midtlinje. 

Planforslaget ligger i 

betydelig avstand fra 

planområde for 

Ringeriksbanen/E16 – 

fellesprosjektet. Plankart 

ble oversendt KMD 9.2.18. 

I etterkant av varsel om 

oppstart er planområdet 

trukket ytterligere østover 

fra planområdet for 

Ringeriksbanen/E16, ved at 

grøntområdet ved 

Kornmagasinet er tatt ut.  

Avstanden mellom 

varslingsgrensene er på det 

nærmeste, ved bygg 11, ca. 

123m.  

 

Arealbruk og 

terrenginngrep som kan 

påvirke jernbaneanlegg: 

 

Flom, erosjon,: 

Det er gjennomført en 

geoteknisk vurdering ifm. 

arbeidet. Vurderinger ifht. 

flom, erosjon og skred er 

omtalt her. Avbøtende 

tiltak, bl.a. knyttet til 

erosjonssikring er 

innarbeidet i 

bestemmelsene. 

 

Jernbanens arealbehov:  

Utarbeiding av 

planforslaget er i tråd med 

føringer gitt fra Hole 

kommune ved oppstart av 

arbeid, kommuneplanens 

arealdel og gjeldende 

reguleringsplan. Videre er 

planen utarbeidet med 

hensyn til krav og 

retningslinjer i veileder for 

nasjonale interesser i 

arealplaner.  

Norges 

vassdrags- og 

Flom, erosjon, skred: I 

områdene langs Storelva kan 

Flom, erosjon, skred: 

Det er gjennomført en 
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energiverk 

(NVE) 

 

det være fare for flom, erosjon 

og skred. Dette er forhold som 

må utredes og sjekkes ut som 

en del av planarbeidet. NVE 

mener den beste måten å 

ivareta sikkerhet mot 

vassdragsrelatert fare er å 

holde avstand til vassdraget.  

 

Biologisk mangfold: Elveos og 

randsoner langs vassdrag er 

blant de mest artsrike og 

bevaringsverdige med hensyn 

til landskapsøkologi og 

biologisk mangfold. I tillegg er 

vassdragsnaturen viktig i 

friluftsammenheng. I planen 

bør det gjøres en konkret 

vurdering av og begrunnelse 

for byggeavstand mot 

vassdrag.  Eventuelle inngrep 

og tiltak i kantsonen og i selve 

vannstrengen må beskrives 

nærmere, som grunnlag for en  

eventuell vurdering etter 

vannressursloven.  

 

Infoboks: 

I reguleringsplan skal 

naturfare vurderes og 

eventuelt utredes:  

- Plandokumentene må tydelig 

vise hvordan naturfare er 

vurdert og tatt hensyn til.   

- Arealer som er utsatt for 

flom, erosjon eller skredfare 

må innarbeides i planen som 

hensynssone og tilknyttes 

bestemmelser som forbyr eller 

setter vilkår for utbygging. 

 

Dersom planarbeidet berører 

temaene i sjekkliste for 

arealplansaker skal NVE ha 

planen på høring.  For å lette 

høringsprosessen bes om at det 

kommer tydelig frem av 

plandokumentene hvilke 

vurderinger og konklusjoner 

som er gjort.  

geoteknisk vurdering ifm. 

arbeidet. Vurderinger ifht. 

flom, erosjon og skred er 

omtalt her. Avbøtende 

tiltak er innarbeidet i 

bestemmelsene.  

 

Biologisk mangfold:  

Viser til kommentarer til 

fylkesmannen ang. 

Naturmangfoldloven, og til 

kommentar over.  
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Hadeland og 

Ringerike 

Avfallsselskap 

AS (HRA) 

Generelt: Renovasjon er en del 

av infrastrukturen, og må være 

med i reguleringsplaner. Skal 

renovasjonsbiler kjøre inn i 

boområder må krav til vei og 

fremkommelighet være avklart 

etter forskriftens 

bestemmelser.  

 

Tilgjengelighet: Viser til 

diverse krav bl.a. i 

renovasjons-  forskriften til 

plassering av dunker, 

utforming og dimensjonering 

av veg.  

 

Avfallsløsninger: Beskrivelse 

og gjennomgang av løsninger 

for nedgravde og delvis 

nedgravde avfallsløsninger. 

Prosess, søknad og gebyr.   

 

Planforslaget viser 

løsninger for renovasjon, 

utarbeidet i dialog med 

HRA. 

Renovasjonsløsningene er 

utformet i tråd med krav i 

renovasjonsforskriften.  

 

Det er innarbeidet en 

bestemmelse som sikrer at 

løsning skal godkjennes av 

HRA.  

 

 

 

Ringerikskraft 

(RIK) 

Ringerikskraft Nett har noe 

nett i og rundt planområdet. 

Kart viser bl.a. 

Høyspentlufttrase (langs 

Gomnesvn.), 

Lavspentkabeltraseer/fiberkab

eltraseer, fiberkummer, 

lavspent kabelskap (i området) 

og høyspent kabeltrase og 

nettstasjon med transformator i 

kiosk (ved adkomstveg/ 

barnehageparkering).  

 

RIK viser til forskrift for 

elektriske forsyningsanlegg: 

Den horisontale avstanden fra 

ytterste fase på høyspentlinjen 

til nærmeste punkt på 

bygninger må være større enn 

6,0m. Den minste horisontale 

avstanden fra kabel til 

nærmeste punkt på bygning 

2,0 m.   

  

RIK viser videre til sine til 

enhver tid gjeldende 

Planforslaget hensyntar 

innspill fra RIK. Høyspent 

lufttrase langs 

Gomnesveien er avmerket 

som hensynssone 

fareområder, og 

avstandskravet på 6 m er 

ivaretatt.  

 

Øvrige anlegg, slik som 

lavspent kabeltraseer/ 

fiberkabeltraseer, 

fiberkummer, lavspent 

kabelskap (i området) og 

høyspent kabeltrase og 

nettstasjon er ihensyntatt i 

planarbeidet, og skal 

ivaretas i senere 

detaljplaner.    

 

RIK vil bli holdt informert i 

den videre planfasen. 
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tilknytnings-/leveringsvilkår i 

forbindelse med nye anlegg og 

endringer/flyttinger av våre 

anlegg som følge av 

utbyggingen av planområdet. 

Det samme gjelder også 

eventuelle midlertidige anlegg 

under arbeidene.  

 

RIK ønsker å bli informert i 

den videre planfasen. Dette for 

å kunne planlegge eventuelle 

endringer/flyttinger 

/ombygginger av eksisterende 

anlegg og nye anlegg samtidig 

med utbyggingen av 

planområdet. 

 

Thomas 

Klevjer 

 

Generelt: Bakgrunn: Galleri 

Klevjer holder til i 

Kornmagasinet (fredet bygg)  

Siden 2004 har huset blitt 

videreutviklet til den største 

turistattraksjonen i sitt slag i 

Hole Kommune. 

Bygningsmassen ved siden av 

galleriet innehar 12 

arbeidsplasser. Det arbeides 

aktivt med å øke dette i årene 

fremover. 

 

Tilsvar til varsel: Klevjer 

mener det er urimelig om 

Block Watnes kjøp og 

utviklingsplaner av tomteareal 

skal påvirke/ definere 

utnyttelse og bruk av 

parkområdet vest for 

Portveien. Utvikling og 

utnyttelse av dette området kan 

kun sees i sammenheng med 

naboene i Munchs vei og 

næringsparken sammensatte 

planer og bruk for fremtiden.  

 

Klevjer ønsker å flytte to 

historiske bygg til forsiden av 

galleriet.  I tillegg planlegges 

to næringsbygg og to 

portnerboliger. (Vises i vedlagt 

Planområdet er justert i 

etterkant av varsel om 

oppstart, bla. etter innspillet 

fra Klevjer. 

Parken/grøntområdet øst 

for Kornmagasinet (Fe1 i 

gjeldende reg. plan) tas ut 

av planforslaget og 

videreføres iht. gjeldende 

reguleringsplan. Fe2, et 

mindre grøntareal lenger 

øst tas med videre i 

planarbeidet som 

park/lekeplass.  

 

Det er ila. planarbeidet 

gjennomført dialogmøte 

med Klevjer, hvor 

løsninger og ideer ble 

diskutert. En del av disse 

løsningene er implementert 

i planen for å sikre en god 

og helhetlig løsning (bl.a. 

en siktakse fra 

Kormagasinet mot 

strøksparken i boligfeltet).  

 

Det forutsettes at den 

videre utviklingen av Fe1 

blir en egen sak mellom 

Kommunen, 

Næringsparken og de 
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skisse). Galleri Klevjer har 

høye ambisjoner for standard 

og image for området.  

 

Klevjer håper at Hole 

Kommune, Block Watne, 

Helgelandsmoen Næringspark 

og virksomhetene i Munchs  

vei i samarbeid kan komme 

frem til de beste løsninger.  

  

Videre prosess: Klevjer åpner 

følgende løsninger: Block 

Watnes område innskrenkes til 

kun boligområdene i 

eksisterende reguleringsplan, 

alternativt at Klevjer får en 

formell partsrolle i den 

forestående reguleringen, eller 

at eksisterende plan endres til 

også å omfatte deres 

nærområder. 

 

berørte parter.  

 

 

Dirk Bordich 

(Beboer 

grn/bnr 

225/73) 

Bordich med familie bor i 

huset som blir nærmest berørt 

av utbyggingen. Ønsker å få 

flere eneboliger (og dermed 

småbarnsfamilier) inn i 

området. Særlig på falt B1, 

mot elva. Bordich mener veien 

inn til B1 kan legges direkte 

inn mot hans tomt. Blir enklere 

tilgang til bl.a. 

elva/fellesbryggen. 

 

Lurer på om adkomst til felt 

B2 fra ny adkomstvei som 

legges sør for planområdet. 

Ønske om å redusere trafikk på 

eksisterende adkomstvei.  

I planforslaget legges det til 

rette for konsentrert 

småhusbebyggelse i 

området. Dette gjøres utfra 

en markedsmessig 

vurdering. Feltene er 

forsøkt utformet slik at man 

skaper god og helhetlige 

boområder, med praktiske 

og gode løsninger, og med 

så mye hensyn som mulig 

ovenfor naboer.  

 

Adkomst til planområdet og 

barnehagen er lagt gjennom 

eksisterende adkomst. Dette 

er i tråd med føringer i 

eksisterende 

reguleringsplan og er 

akseptert av Hole 

kommune. Selv om trafikk 

til boligområdet og 

barnehage videreføres, vil 

resterende trafikk til 

Næringsparken legges til ny 

avkjøring lenger syd langs 

fylkesveien. Trafikk på 
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eksisterende adkomstveg 

vil bli vesentlig redusert.   

Hole eldreråd Saken tas foreløpig til 

orientering, men man tar 

forbehold om å komme med 

uttalelse til offentlig ettersyn.  

 

 

Tas til etterretning.   

 

 

 

 


