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Kommunedelplan Sollihøgda - vedtak etter behandling i KMD 
 
Forslag til vedtak 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl § 11-15 vedtas kommunedelplan for Sollihøgda; plankart og bestemmelser datert 
hhv. 18.02.2019, 27.06.2018.  

Vedtaket kan ikke påklages, jf Pbl. § 11-15 tredje ledd. 

 
 

Plan- og miljøstyret - 009/19 

11.03.2019  
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Utvalget ber om at kommunen går i dialog med Statens vegvesen for å få realisert boligbyggingen 
før ny E16 er ferdig bygget. Utvalgsleder er opptatt av at infrastruktur som VA må på plass så fort 
som mulig. Utvalget ber videre om at kommunen er pro-aktiv.  

 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl § 11-15 vedtas kommunedelplan for Sollihøgda; plankart og bestemmelser datert 
hhv. 18.02.2019, 27.06.2018.  

Vedtaket kan ikke påklages, jf Pbl. § 11-15 tredje ledd. 

 

 
 



 
 

Kommunestyret - 009/19 

08.04.2019  
Møtebehandling: 

Tore Solheim (H) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da arbeidsgiveren hans eier store deler 
av det aktuelle området. Kommunestyret erklærte Tore Solheim (H) inhabil. Antall 
stemmeberettigede ble dermed redusert til 21.  
 
Sjur Tanderg (H) foreslo at tillegget fra møtebehandingen i plan- og miljøstyret også burde føres 
opp som et punkt i selve vedtaket. 
 
Kommunestyret tilsluttet seg forslaget fra Tandberg.  
 
Plan- og miljøstyrets innstilling med overnevnte tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Kommunestyret: 

1. I medhold av Pbl § 11-15 vedtas kommunedelplan for Sollihøgda; plankart og 
bestemmelser datert hhv. 18.02.2019, 27.06.2018.  

Vedtaket kan ikke påklages, jf Pbl. § 11-15 tredje ledd. 

2. Kommunestyret ber om at kommunen går i dialog med Statens vegvesen for å få 
realisert boligbyggingen før ny E16 er ferdig bygget. Kommunestyret er opptatt av at 
infrastruktur som VA må på plass så fort som mulig. Kommunestyret ber videre om 
at kommunen er pro-aktiv. 

 
 

Kommunedelplan for Sollihøgda ble behandlet av kommunestyret 3. april 2017 med vedtak om at 
tre gjenværende områder som det er knyttet innsigelse til, B2 B3 og B4 blir oversendt til 
departementet (KMD) for avgjørelse.  

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til områdene B2 , B3 og B4 fordi forslaget bryter med 
nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utviklingen av området 
bygger ikke opp under etablerte og prioriterte kollektivknutepunkt, og vil kunne bidra til økt 
bilbruk. 

Det ble gjennomført meklingsmøte med Fylkesmannen i saken den 7.4.2016. Meklingen førte ikke 
frem. Kommunestyret vedtok i sak 019/17 å egen godkjenne kommunedelplanen for Sollihøgda for 
den delen av planen som ikke omfattes av innsigelsen fra Fylkesmannen. Saken ble oversendt KMD 
for endelig avgjørelse 21.06.2017.    

I forbindelse med behandling av saken i KMD, ble det gjennomført befaring om møte her i Hole 
den 13. oktober 2017. 

I vedtak av 27.06.2018 fattet KMD følgende vedtak i saken: 

I medhold av plan- og bygningsloven §11-16 andre ledd endrer Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kommunedelplan for Sollihøgda slik at områdene 
B2, B3 og B4 vises som LNF-områder i planen.  

I sin konklusjon kommer KMD Hole kommune noe i møte ved å åpne for en begrenset utvikling av 



 
 

området, ved at kommunen kan fremme reguleringsplanforslag for et mindre areal på til sammen 
inntil 50 dekar innen for de aktuelle delområdene (B2, B3 og B4).  

For å sikke en god forutsigbarhet for videre planarbeid vil det være hensiktsmessig å fastlegge de  

50 daa i plankartet. I opprinnelig planforslag ble det forutsatt at utbyggingen av ny boligbebyggelse 
skulle skje på øvresiden av E16 (innen for B2 og B3). Videre forutsetter KMD at ny boligbebyggelse 
legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse og støtter opp under kollektivbetjeningen av 
Sollihøgda. 

Vurderinger 
Administrasjonen anbefaler at de 50 daa legges samlet og innenfor deler av området B2.  Det nye 
området vil da ligge inntil eksisterende boligområdet, i nærhet til eksisterende offentlig VA. 
Feltutbyggingen vil også kunne ses i sammenheng med ny og bedre atkomst til Høymyr. 

Ved å legge ut de 50 daa i et felt vil en kunne oppnå en bedre arealutnyttelse, enn ved å spre 
reguleringen ut på flere små områder. 

Etter samtykke fra Fylkesmannen er de 50 daa som avsettes til boligutbygging utvidet til også å 
omfatte 2 eksisterende bebygde eiendommer.  

Vedlagt følger justert plankart og bestemmelser i tråd med KMDs vedtak. 

I forbindelse med endringen av plankartet er administrasjonen blitt klar over at eiendommen gnr. 
238, bnr. 77 som er en allerede bebygd eiendom ikke er avsatt til boligformål i sin helhet. Ca. 200 
m2 av denne eiendommen lå innenfor LNF-område. Dette er nå justert slik at eiendommen i sin 
helhet framstår med boligformål. 

Konklusjon 
Forslag til kommunedelplan for Sollihøgda er justert og i tråd med KMD sitt vedtak av 27.06.2018. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven av 2018 

Underretning sendes: 
Departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter. 

 

Vedlegg: 
KDP_Sollihøgda_Plankart_til_ behandling KS 
Bestemmelser Sollihogda egengodkjent 3-4-17 Stadfesttet av KLD14-11-17, vetatt KMD 27-06-2018 
Planbeskrivelse med KU med tilføyelse etter bahandling av KMD 
Kommunedelplan for Sollihøgda - vedtak 

 
 


