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1 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 19.6.2019 og 
9.9.2018 

Støy: Fylkesmannen ber om at støyforhold utredes som en del av planarbeidet.  

Naturmangfold: Fylkesmannen er positive til at naturmangfold skal 

konsekvensutredes og ber om at grunnlagsdata for kartleggingen legges ved 

saksdokumentene ved offentlig ettersyn. De viser til Naturmangfoldlovens §§ 8-

12, § 49 og internasjonale forpliktelser til å stoppe tap av biologisk mangfold 

innen 2020. 

Jordvern: Fylkesmannen ber om at hensyn til jordvern vurderes spesielt, i tråd 

med Meld. St. nr. 9 (2011-2012). Det aktuelle arealet med dyrka mark utgjør ca 

2-3 daa og er satt av til framtidig byggeområde i kommuneplanen. 

Fylkesmannen påpeker også andre temaer som bør belyses i planarbeidet: 

landskap, barn og unge, universell utforming, klima og energi og ROS-analyse. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tema jordvern og naturmangfold er belyst i separate konsekvensutredninger. 

Kartleggingen av naturmangfold er basert på offentlig tilgjengelige 

kilder/databaser og befaring med kartlegging/vurdering av områdets verdi. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som dekkende. Det henvises til vedlagt 

utredning av naturmangfold for grunnlagsdata for kartleggingen. 

Det henvises til planbeskrivelse og ROS-analyse for øvrige tema. 

2 Buskerud Fylkeskommune, 21.6.2019 og 2 

Ettersom det er gjort en god del funn fra steinalderen i nærområdet må 

Fylkeskommunen utføre en arkeologisk registrering. Det er ikke registrert 

verneverdige bygninger eller etterreformatoriske kulturminner. Det henvises for 

øvrig til undersøkelsesplikten i Lov om kulturminner §§ 8-9. 

Forslagsstillers kommentar:  

Merknad tas til etterretning. Forslagsstiller har opprettet dialog med 

fylkeskommunen vedrørende arkeologisk registrering av området. 

3 Statens vegvesen, SVV, 23.5.2019 og 11.9.2019 

Statens vegvesen opplyser om krav i forbindelse med regulering av virksomhet 

langs riks- og fylkesveier. Det stilles også krav om at trafikkmessige virkninger 

av planen dokumenteres, med fokus på kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for 

myke trafikanter (skolevei). 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er utarbeidet konsekvensutredning for tema trafikk som belyser temaet 

trafikksikkerhet og kollektivtrafikk. Planforslaget omfatter utvidelse av 3 
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holdeplasser for buss langs Viksveien, som muliggjør på- og avsetting av elever 

ved Hole ungdomsskole. 2 av holdeplassene utvides også slik at det er plass til 2 

busser samtidig. Utforming er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 3.4 og 

illustrert i vedlagte veitegninger.  Kryss og holdeplasser strammes opp og skillet 

mellom kjøreareal og areal for myke trafikanter tydeliggjøres. Tiltaket skal 

forhindre at foreldre stopper/snur i kryss og på gang- og sykkelveier som i dag, 

og bidra til at trafikksikkerheten forbedres for myke trafikanter spesielt. 

4 Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE, 
26.6.2019 

NVE gir råd innenfor deres saksområder flom-, erosjon- og skredfare, og ber om 

at det i plandokumenter må gå tydelig frem hvordan de ulike interessene er 

vurdert og innarbeidet i planen.  

Forslagsstillers kommentar: 

Merknad tas til etterretning. 

5 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, 
6.6.2019 

DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor et 

generelt svar vedrørende hensyn til samfunnssikkerhet i planleggingen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknad tas til orientering. 

6 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, HRA, 
29.5.2019 

HRA sender innspill på generelt grunnlag som omhandler kildesortering og 

planlegging av renovasjonsanlegg og avfallshåndtering. De anbefaler nedgravd 

renovasjonsanlegg fremfor avfallsbeholdere og at avfallshåndteringen planlegges 

slik at renovasjonsbilene ikke må inn på skolens område. 

Forslagsstillers kommentar: 

Bruk av nedgravde renovasjonsanlegg vil bli vurdert i forbindelse med videre 

detaljprosjektering. 

7 Andreas Koksrud, 23.5.2019 og 7.6.2019 

Andreas Koksrud påpeker at teknisk infrastruktur til sin eiendom trolig går 

gjennom skoletomten, og at disse må forbedres eller hensyntas. I tillegg er det 

viktig at det legges til rette for god atkomst og parkering til skolen, slik at 

landbruksmaskiner kan passere området selv ved store arrangementer og i 

rushtiden. 
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Koksrud ber om at det etableres gjerde mot dyrket mark, og fangnett dersom 

det legges opp til ballspill. 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknader om teknisk infrastruktur vurderes i det videre detaljprosjektet. 

Skolens atkomst forbedres gjennom å tilrettelegge for at foreldre kan sette 

av/hente elever på holdeplasser i Viksveien i stedet for Koksrudveien. Det skal 

etableres minimum 50 bilparkeringsplasser på skolens område, utformingen av 

disse er ikke avklart og er en del av det videre detaljprosjektet. Her bør det også 

tas stilling til parkering ved større arrangementer, da dette er et kjent problem. 

Innspill om gjerde og/eller fangnett mot dyrket mark tas med i det videre 

detaljprosjektet. Det må først avklares hvordan disse delene skal utnyttes.  

8 Bente Tandberg, 3.6.2019 

Bente Tandberg ber om informasjon om hvordan anleggstrafikken er tenkt løst, 

og hvordan den vil påvirke beboere. I tillegg ønsker hun informasjon om den 

planlagte bygningsmassen og fremtidig trafikksituasjon. Hun etterspør også dato 

for tidligere varslet informasjonsmøte.  

Forslagsstillers kommentar: 

Det er ikke tatt stilling til hvordan anleggstrafikken skal løses, dette blir en del 

av det videre detaljprosjektet. Dagens og fremtidig trafikksituasjon er utredet i 

separat notat. Det skal etableres 50 bilparkeringsplasser, mot dagens ca 35 

plasser. For å hindre foreldre å kjøre opp til skolen skal 3 holdeplasser for buss 

utvides slik at det blir plass til å stoppe for å sette av/hente barn. Holdeplassene 

og krysset Koksrudveien/Viksveien struktureres og skillet mellom kjøreareal og 

areal for myke trafikanter tydeliggjøres, for å bedre trafikksikkerheten for 

spesielt myke trafikanter. 

Bygningsmassen er under detaljplanlegging. Rammene for ny bebyggelse er 

beskrevet i planforslaget. Høyde på bygg blir maks 3 etasjer og skal plasseres 

innenfor byggegrensen som er vist i plankartet. 

Informasjonsmøtet skal holdes i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. 

Invitasjon til møtet legges ut på Hole kommunes nettsider, og det sendes ut 

egne invitasjoner til grunneiere og naboer. 

9 Terje Steinsæther, 16.6.2019 

På vegne av Terje Steinsæther stilles det spørsmålstegn om behov for at deler 

av eiendom 192/16 er innlemmet i planforslaget. 

Forslagsstillers kommentar: 

De aktuelle teigene er inkludert i varsel om oppstart av planarbeid fordi det ikke 

var klarhet i hvor stort areal det var behov for ved en eventuell utvidelse av 

nordgående bussholdeplass. Dette er nå avklart og det viser seg at planforslaget 
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omfatter en del av nordre teig som reguleres til fortau (plattform til 

bussholdeplass) og annen veggrunn – grøntareal (fylling/skråning mot E16), 

totalt ca 80 m².  

10 Torstein Faljord, 19.9.2019 

Torstein Faljord sin eiendom grenser til planforslaget. Han etterspør 

konsekvenser for eiendommen og dagens avkjørsel som legger opp til kjøring på 

gang- og sykkelvei. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget muliggjør avkjørsel direkte til Viksveien ved eiendommen, for å 

unngå kjøring på gang- og sykkelvei. Detaljert utforming avklares i det videre 

detaljprosjektet, hvor merknaden tas med videre. 

 

 


