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Forord 

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten», plan ID 0612 201307, ble vedtatt 05.04.16 som 
statlig plan av kommunal og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for 
nasjonalt minnested på Sørbråten etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011.  
 
Juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved 
Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige 
reguleringsplanen for området.  
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å legge til rette for 
opphevingsvedtaket. Statsbygg er dermed forslagsstiller for planarbeidet.  
 
I dette dokumentet redegjøres det for konsekvenser av oppheving, innkomne uttalelser ved oppstart og 
hvordan disse er vurdert. I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal alle forslag til planer ved 
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt 
planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Siden denne saken gjelder 
oppheving er ingen øvrige plandokumenter tilhørende saken. Men plankartet og tilhørende 
bestemmelser som skal oppheves er vedlagt.  
 
Har du merknader til oppheving av planen? 
Høringsfristen er 25. april og dersom du har merknader til oppheving må det sendes skriftlig innen 
fristen.   
Merknad skal sendes til: postmottak@statsbygg.no 
Merk innspillet med 2017/6025 Oppheving av statlig reguleringsplan- Sørbråten 
 
Etter høring 
Endelig vedtak om oppheving fattes etter høring og offentlig ettersyn. Siden planen ble vedtatt som 
statlig plan er det departementet, ikke kommunestyret som er planmyndighet i denne saken. Det er 
dermed Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fatter det endelige vedtaket om oppheving, 
jfr. plan- og bygningsloven § 6-4.  
 
Vedtak om oppheving av statlig plan kan ikke påklages. 
 
 
 
Oslo, 7. mars.2019 
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1. Bakgrunn 

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole ikke skal ligge ved 
Sørbråten, men ved Utøyakaia. Som følge av dette skal reguleringsplanen «Nasjonalt minnested 
Sørbråten», plan ID 0612 201307, vedtatt 05.04.16 oppheves.  

2. Prosess 

Nasjonalt minnested Sørbråten ble vedtatt som statlig plan (jfr. plan- og bygningsloven § 6-4). Dermed 
er staten, og ikke Hole kommune planmyndighet i denne saken.  
 
Oppheving av regulering skal i utgangspunktet følge de samme prosessene som utarbeidelse av 
reguleringsplan (jfr. plan- og bygningsloven § 12-14).  
 
Statsbygg varslet oppstart av arbeid med oppheving 7.12.2017. Statsbygg sender nå forslag om 
oppheving på høring og offentlig ettersyn. Etter endt høring vil Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet fatte endelig vedtak. 

3. Formål og hovedinnhold  

Hensikten med planarbeidet er å oppheve gjeldene plan slik at området som ikke lenger er planlagt 
som minnested tilbakeføres til tidligere planstatus som uregulert areal.  
 
Planområdet er i dag regulert til friluftsformål, samt parkering, vei og andre samferdselsformål. Etter 
vedtak om oppheving vil området som i dag er regulert i planen bli uregulert areal, og kommuneplan for 
Hole vil gjelde for området. I kommuneplan for Hole har området i sin helhet LNF formål. 
 
En reguleringsplan består av både plankart og tilhørende bestemmelser- og begge blir opphevet. 
Plankart og planbestemmelser som skal oppheves er vedlagt. 
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Kartutsnittene nedenfor er fra Hole kommunes kartportal og viser reguleringsplanen som skal oppheves 
(til venstre) og kommuneplan for Hole 2009- 2018 til høyre. Utsnittet til venstre viser altså dagens 
planstatus som regulert areal, mens utsnittet til høyre viser planstatus som uregulert LNF areal.   
 
 

            
 
 

4. Virkninger og konsekvenser av at planen oppheves 

Oppheving gir plansituasjon i tråd med beslutninger 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 skal det utarbeides reguleringsplaner for de områder i 
kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov 
for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i 
forhold til berørte private og offentlige interesser. Det er hensiktsmessig at gjeldene planer er i tråd med 
utbyggingsbehov. 
 
Denne saken gjelder oppheving, ikke en ny plan utøst av behov for nytt tiltak. Den vedtatte planen for 
Sørbråten gir en urealistisk plansituasjon, siden det er besluttet at tiltaket hjemlet i planen ikke skal 
realiseres. Å oppheve planen er dermed hensiktsmessig og gir en plansituasjon i tråd med 
beslutninger. 
 
Lovhjemmel til tiltak blir borte  
Konsekvenser av oppheving er altså at planstatusen for området endres, dermed vil det ikke lenger 
være hjemmel til å utføre tiltakene som følger av reguleringsplanen. Opphevingen medfører at det 
tidligere planlagte, og nå skrinlagte kunstprosjektet ikke kan bygges. Dette innebærer ingen praktiske 
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konsekvenser da det er besluttet at minnested i Hole skal etableres ved Utøyakaia, og at en etablering 
på Sørbråten ikke lenger er aktuelt. 
 
Opphevingen gjelder alle regulerte tiltak, herunder opparbeidelse av gangstier, trafikk og 
parkeringsarealer. Det vil dermed heller ikke foreligge hjemmel til å etablere slike tiltak etter oppheving, 
dersom de strider mot kommuneplanen.  
 
Fordi samtlige av disse tiltakene er knyttet til etableringen av minnested, og behovet ikke lenger er 
tilstede vil det ikke gi praktiske konsekvenser at hjemmelen til å etablere disse tiltakene blir borte.  
 
Leieavtalen blir avviklet 
Opphevingen vil medføre at inngått leieavtale for eiendommen på Sørbråten avvikles.  
 
Utover det overnevnte gir ikke opphevingen praktiske konsekvenser for området.  
 

5. Uttalelser og vurdering av disse 

Varsel om oppheving ble sendt til en rekke høringsparter- innen frist for uttalelsene var det kun kommet 
merknad fra Statens vegvesen. På forespørsel fra saken har også Hole kommune uttalt seg til saken. 
Uttalelsene er gjengitt og vurdert nedenfor, de ligger også som vedlegg til dette dokumentet. Statsbygg 
har ikke fått ytterligere innspill til saken.   
 

5.1. Uttalelse fra Statens vegvesen, 04.01.2018 
De foreløpige skissene vi har sett for ny reguleringsplan Utøyakaia viser at mulig 
oppstillingsplass for to busser må skje fra nord på fv. 155. Dette betyr at busser fra sør må 
kjøre E16 til krysset på Elstangen for å kunne benytte oppstillingsplassen, noe som i tillegg 
til skilting krever at alle bussoperatører kjenner til denne forutsetningen. Eventuelle busser 
som kjører feil vil måtte kjøre helt nord til krysset E16 Vik for å kunne snu på en legal måte, 
noe som da blir en omveg på ca. 18 km tur/retur. Dette ser vi som svært uheldig, og vil lett 
føre til at busser snur på uheldige steder langs vegnettet. 
Det er også usikkert om to oppstillingsplasser er tilstrekkelig som framtidig løsning, da vi 
fikk klager på ulovlig oppstilling av busser ved fylkesvegen sommeren 2017. 
 
På grunn av ovennevnte forhold vil vi anbefale at deler av regulert parkering på østsiden av 
fv. 155 i planen Sørbråten, P1 med inn-/utkjøring, beholdes for å etablere tilfredsstillende 
snuplass for busser. Denne plassen ville da også kunne fungere som reserveparkering for 
busser ved større arrangementer etter behov. Omvegen blir da ca. 2,6 km tur/retur for 
busser som kjører feil, eller når det oppstår ekstra behov for oppstilling mens passasjerene 
er på Utøyakaia/Utøya hvis de to plassene som blir tilrettelagt allerede er opptatt. 
Vi viser til ovennevnte forhold og ber om at deler av den statlige reguleringsplanen 
beholdes. 
 
Vurdering av merknaden: 
Statens vegvesen ber Statsbygg om å beholde arealet regulert til parkering, slik at dette kan brukes til 
snumulighet og ekstra oppstillingsplass for buss. Innspillet fra Statens vegvesen innebærer en 
planendring- ikke en oppheving. Om merknaden hensyntas vil det medføre at arealene regulert til 
minnested- med tilhørende gangvei blir tatt ut av planen. Mens arealene regulert til samferdselsformål 
og parkering beholdes. 
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Statsbygg deler vegvesenets syn på at bussoppstillingsplasser ved Utøyakaia som kun håndterer 
busser fra nord, og ikke gir snumulighet, ikke er en god nok løsning for håndtering av busstrafikk til 
Utøyakaia. Statsbygg mener likevel at foreslått løsning med snuplass og ekstra oppstillingsplass ved 
Sørbråten ikke vil fungere optimalt: Løsningen krever at bussoperatører blir gjort kjent med 
snumuligheten, og avstanden på 1,3 km kan medføre fare for at busser vil forsøke å snu ulovlig 
tidligere på strekningen. Statsbygg mener at trafikksikkerhetshensyn ivaretas på en bedre måte 
gjennom annen løsning der busstrafikk til Utøyakaia håndteres på egen tomt framfor ved Sørbråten  
 
På bakgrunn av innspillet fra vegvesenet, og innspill fra flere naboer til kaia har Statsbygg sett på 
løsninger som ikke fører til at busser snur på uheldige steder langs veinettet, ikke parkeres ulovlig langs 
fylkesvegen eller skaper andre problemer på fylkesvegen. 
 
I forbindelse med pågående reguleringsplanarbeid for minnested ved Utøyakaia vil Statsbygg foreslå å 
legge om dagens adkomstvei til kaia. Ved å flytte avkjøringen mot nord, kan det etableres en vei med 
akseptabel stigning og kurvatur også for buss, og ved å erstatte dagens veifylling med støttemur kan 
parkeringsarealet ved kaia bli større enn i dag. Dette gir mulighet for at busser kan oppstilles og snus 
ved kaia framfor ved fylkesvegen. Løsningen gir også fleksibilitet, ved at deler av parkeringsplassene 
for biler kan brukes til bussoppstilling ved spesielle arrangementer.  
 

5.2. Uttalelse fra Hole kommune, 10.12.18 
Arealet som er regulert til parkeringsformål i reguleringsplanen for Sørbråten er kommunal grunn, og 
Statsbygg ba Hole kommune uttale seg til varsel om oppheving. Uttalelsen er gitt av Hole 
kommunestyre og vedtaket lyder:  
Hole kommune har ingen interesser i at detaljplan for Sørbråten, eller deler av den skal opprettholdes. 
Kommunen har ingen motforestillinger til at planen oppheves.  
 
Saksframlegg fra behandling av saken er vedlagt.  
 
Vurdering av merknaden 
Hole kommunes uttalelse tas til orientering.  
 

5.3. Oppsummert 
Forslag til ny avkjørsel og omlagt adkomstvei til Utøyakaia er lagt fram for Statens vegvesen og Hole 
kommune. Statens vegvesen har muntlig sagt at de fortsatt mener trafikkarealene ved Sørbåten bør 
beholdes, slik at man kan se an trafikkutvikling og framtidig behov.  

Statsbygg deler synet på at det er viktig å følge med på trafikkutviklingen, men ser ikke grunnlag for å 
opprettholde Hole kommunes eiendom som regulert trafikkareal.  

Statsbygg mener innholdet i merknaden fra Statens vegvesen vil bli godt hensyntatt i planforslaget for 
Utøyakaia.   



Oppheving av statlig reguleringsplan 
Minnested på Sørbråten 
Beskrivelse- offentlig ettersyn 
 
 
 8 AV 8 

Vedlegg 

1. Uttalelser til varsel (Statens vegvesen, og Hole kommune) 
2. Plandokumenter tilknyttet planen som skal oppheves:  

- plankart, plan ID 201307  
- planbestemmelser, plan ID 201307   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


