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Vi viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.  
 
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom‐, erosjon‐ og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan‐ og bygningsloven.
 
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom‐ erosjon og skred. Plan‐ og
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
 
Vassdrag‐ og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper
for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan
kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
 
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta
hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi‐ og vassdragslovgivningen.  
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

·         NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.

·         NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging
beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

·         NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre
fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

·         NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok
dokumentert.

·         Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e‐post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til rs@nve.no.
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen.   
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.
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Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør
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E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no 
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Hole kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 
for nasjonalt minnested ved Utøyakaia 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for nasjonalt 
minnested ved Utøyakaia i Hole kommune. Vi ber om at forhold knyttet til landskap, 
friluftsliv, naturmangfold, støy og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å etablere et minnested etter terrorangrepene 22. juli 2011. 
Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for tilhørende tiltak som ivaretar tilgjengelighet, 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
 
I kommuneplanen for Hole er området avsatt som nåværende LNF-område. I gjeldende 
reguleringsplan fra 2014 er området regulert til trafikkarealer, kaianlegg, spredt 
boligbebyggelse og friluftsformål. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Forslaget til planprogram nevner en rekke overordnede føringer på miljøområdet som skal 
legges til grunn for planarbeidet. Fylkesmannen anser at de mest relevante føringene er 
omtalt. Det fremkommer også av planprogrammet at det skal redegjøres for hvordan 
nasjonale miljømål og overordnede føringer er fulgt opp i planforslaget.  
 
Videre foreslår planprogrammet aktuelle tema som skal utredes i planprosessen. 
Fylkesmannen anser at de viktigste miljøfaglige temaene er omtalt i forslaget. 
 
Planområdet omfatter deler av strandsonen til Tyrifjorden. Friluftsliv og tilgjengelighet til 
fjorden er nevnt som aktuelle tema i forslag til planprogram som skal vurderes. Vi ber om at 
hensynet til vassdrag og strandsone blir tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet. Vi viser til 
overordnede føringer i St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand, § 1-8 i plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag.  
 
Fylkesmannen vil videre peke på at landskapsmessige og estetiske forhold må vurderes og 
vektlegges ved utformingen av planene. Det er positivt at dette er et nevnt som aktuelle 
utredningstema i forslag til planprogram. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser 
også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  



Side 2 av 2 

Grøntstruktur og naturmangfold vil også være sentrale utredningstema i planarbeidet. Det skal 
blant annet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i  
naturmangfoldloven er ivaretatt. 
 
Vi ber om at eventuelle behov for tiltak for å legge til rette for kollektive transportmidler blir 
vurdert, jf. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. 
Vi viser også til nasjonale mål om reduksjon i utslipp av klimagasser. Planarbeidet må i denne 
forbindelse blant annet belyse og ivareta trafikksikre løsninger i tilknytning til parkering og 
kryssing av vei. 
 
Det er positivt at planleggingen skal ivareta prinsippene om en universell utforming. Vi viser 
til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Støyforhold for minnestedet bør være i tråd med tabell 2 om stille områder i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016. Vi ber om at dette blir vurdert og ivaretatt 
som en del av planarbeidet. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen 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. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Oppstart detaljregulering - nasjonalt minnested ved Utøyakaia - høring av 

planprogram 

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. 

 

Planområdet berører fylkesveg Fv. 155.  

 

Statens vegvesen kommer inn både som forvaltningsmyndighet for fylkesveg og som statlig 

sektormyndighet for vegspørsmål. Det har vært avholdt noen formøter med oss for å lufte 

skisser til ny trafikkløsning.  

 

Vi har følgende generelle kommentarer ved oppstart av planarbeid: 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag 

bør være godkjent kommune(del)plan. 

 

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet 

til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må 

avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Det må 

også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive 

nødvendige kryssinger av riks- og fylkesveg. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med 

Statens vegvesen 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 eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan 
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anbefales hitsendt for forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og 

fremmes for offentlig ettersyn. 

 

Normal byggegrense for denne fylkesvegen er nå 15 m. Byggegrensen skal mellom 

annet 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. 

 

Av spesielle utfordringer vil vi nevne atkomst med turistbusser til området og utforming av 

oppstilling for busser i området. Skisser til bussoppstilling har hittil vist to plasser og 

forutsatt kun kjøreatkomst fra nord. Vi viser til vår uttalelse datert 4.1.2018 til oppheving av 

«Statlig reguleringsplan for Sørbråten» der vi ber om at deler av den regulerte planen bør 

beholdes, både som snumulighet for buss og som reserveparkering for buss. Særlig ved 

større arrangementer ved Utøya har vi erfart at det har oppstått uheldige trafikkforhold 

på/ved fylkesvegen ved avkjøringen til Utøyakaia. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

seksjonsleder Tovslid Arne 
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Varsel om oppheving av statlig reguleringsplan - Sørbråten - Hole kommune 

Vi viser til brev fra dere datert 7. desember 2017 

 

Varselet innebærer oppheving av den statlige reguleringsplanen for «Nasjonalt minnested 

ved Sørbråten». Det er nå også varslet oppstart av kommunal reguleringsplan for et 

nasjonalt minnested ved Utøyakaia, et minnested som forutsettes å være mindre omfattende 

enn Sørbråten. 

 

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 Utøykaia/Utøya hvis de to plassene som blir tilrettelagt allerede er opptatt. 
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Vi viser til ovennevnte forhold og ber om at deler av den statlige reguleringsplanen 

beholdes. 

 

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

seksjonsleder Tovslid Arne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia - gnr 234 bnr 7 mfl. - Hole 
kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om 
kulturminner 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for nasjonalt minnested på Utøyakaia i Hole kommune. 
 
Dette brevet er et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet.  
 
Kort om planen  
Planområdet omfatter gnr/bnr 234/7 og 234/159 (Utstranda 347). I tillegg omfatter planområdet del 
av fv. 155/Utstranda og et mindre areal på østsiden av fylkesvegen (del av 2155/1 og 234/5). 
 
Formålet med planarbeidet er å sikre hjemmel til etablering av minnested etter terrorangrepet 22. juli 
2011. Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt som viser hvordan det nasjonale 
minnestedet skal utformes. Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for tilhørende tiltak som ivaretar 
tilgjengelighet, trafikkavvikling og trafikksikkerhet.  
 
Uttalelse om kulturminner  
Det er ikke registrert kulturminner av nasjonal verdi innenfor eller like utenfor planområdet som vil bli 
berørt av tiltaket. Vi har tillit til at det vurderes å stille krav til eventuelle kulturminner av lokal verdi og 
tilpasning til omgivelsene. Vi vil ellers kommentere at vi ser det som positivt at det skal legges vekt på 
å forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted, jf. føringer for 
utforming av minnestedet oppført i utkast til planprogram. 
 
Vi ber om at meldeplikten etter kulturminneloven § 8, 2. ledd innarbeides i reguleringsplanens 
bestemmelser. Forslag til formulering:  
 

«Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. 
ledd.» 

STATSBYGG  
Att. Elizabeth Erlandsson  
Postboks 8106 DEP  
0032 OSLO   
  
 
 
Vår dato: 09.02.2018 Vår referanse: 2017/17563-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 19.12.2017 Deres referanse: 2017/1219-49 Ingvild Tjønneland, tlf. 32 80 86 38 
         Lars Hovland, tlf. 32 80 87 37 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen 
 
 

Ingvild Tjønneland  
fagleder bygningsvern  

          
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Hvis du ønsker å svare elektronisk:  www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive opplysninger). 
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss. 
 
 

Kopi til: 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 
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       Oslo, 1. februar 2018 

 

Til:  Statsbygg  
postmottak@statsbygg.no 

2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia innspill 
 
Vi viser til detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia og forslag til 
planprogram, datert 19. desember 2017 med høringsfrist 9. februar 2018. 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli (heretter kalt Støttegruppa) ble etablert i august 
2011. Vi har et nasjonalt styre bestående av syv faste medlemmer, tre vara pluss 15 
fylkeslag. AUF er representert ved ett fast styremedlem. Støttegruppen har 1.672 registrerte 
medlemmer. Styret har ingen fast ansatte. Alt arbeid i Støttegruppen er basert på frivillig 
innsats fra de berørte selv.  

Støttegruppas formål er å ivareta og fremme etterlatte, overlevende, pårørende og berørtes 
interesser etter bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011. For 
øvrig viser vi til årsberetningen for 2017 og vedtektene våre for utfyllende informasjon. 

Støttegruppa har følgende innspill og presiseringer til planprogrammet. Der hvor våre innspill 
relaterer seg til spesifikke kapitler i planprogrammet er det angitt. For øvrig henviser våre 
innspill også til planprogrammet som helhet. 

 

Om Utøyakaia som nasjonalt minnested 

Innspill til planprogrammet generelt og spesielt til kapittel 4. Beskrivelse av tiltaket og kapittel 
4.2 Sammenheng med andre minnesteder. 

Støttegruppen ser på området rundt Utøyakaia som et riktig valg for et minnested i Hole. Det 
var her mye av dramatikken utspant seg. Der det skjedde. Vi mener det vil bli et verdig sted i 
form av tilrettelegging og enkel bearbeiding. Her kan vi minnes de 69 som ble drept på Utøya 
og de 8 i Regjeringskvartalet under terrorhandlingene 22/7-11. Verdig omtale av de frivilliges 
innsats vil også ha en naturlig plass. 

Et nasjonalt minnested ved Utøyakaia mener vi vil oppleves som et meningsfullt sted. Mange 
berørte oppsøker Utøyakaia allerede uten noen form for tilrettelegging. Minnestedet på 
Utøyakaia vil understreke forbindelsen mellom hendelsene i Oslo og på Utøya, og bli en del 
av en helhet hvor minne og læring om hendelsene 22. juli 2011 skjer i direkte forbindelse 
med stedene der terrorangrepene fant sted. Et minnested på Utøyakaia blir dermed siste 
ledd i en minne- og læringsforbindelse fra 22. juli-senteret og et kommende minnested i det 
nye Regjeringskvartalet til læringssenteret «Hegnhuset» og minnestedet «Lysningen», 
begge på Utøya. En slik plassering vil være i tråd med internasjonal praksis, hvor 
minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes. 

  

mailto:stottegruppen@22juli.info
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http://22juli.info/admin/Brukerdokumentasjon/Årsberetning%202017.pdf
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Erfaringer fra tidligere prosesser 
Innspill til planprogrammet generelt og spesielt 5.3 Erfaringer fra tidligere prosesser. 

Den opprivende diskusjonen rundt Sørbråten både når det gjelder lokalisering og utforming 
har vært en stor belastning på mange berørte. Belastningen har spesielt vært stor og 
krevende for våre tillitsvalgte styremedlemmer og fylkesledere som har måttet forholde seg til 
diskusjonen over flere år.  Belastningen har til tider vært uforsvarlig høy på allerede sterkt 
pregede etterlatte og overlevende som er forandret for alltid. Diskusjonene har også til tider 
vært uverdige og ga mange en vond følelse av at minnestedet skulle skyves bort fra der det 
skjedde og massakren på Utøya skulle glemmes eller fortrenges.  

De som ble drept den dagen skal minnes med verdighet og historien om 22. juli skal 
gjenfortelles til kommende generasjoner. For å bidra til å få slutt på diskusjonene og 
trusselen om en rettsak, som igjen ville medført at sterkt berørte ble satt opp mot hverandre, 
foreslo AUF og Støttegruppa å etablere det nasjonale minnestedet på AUFs eiendom på 
Utøyakaia. Der det skjedde. 

Involveringsprosessen 
Innspill til planprogrammet generelt og spesielt kapittel 3. Prosess og medvirkning. 

De krevende erfaringene som er gjort etter prosessen med minnestedet på Sørbråten må vi 
lære av. Derfor er involveringsprosessen av kritisk viktighet og må tillegges stor vekt 
fremover. 

Utforming av minnestedet 
Innspill til planprogrammet generelt og spesielt kapittel 4.3 Utforming av minnestedet. 

Vår oppfatning er at det er viktig og klokt at utførende part blir et «Team» med flere 
fagpersoner involvert (ref. pressemelding fra Statsbygg 23/1-18). 

Teamet er viktig for en vellykket verdig og vakker utforming av minnestedet. Følgende 
involverende kvaliteter mener vi er spesielt viktige i den forbindelse: 

• Teamet må kunne kommunisere på en medmenneskelig måte med berørte 
• Teamet må være lyttende til innspill fra berørte 
• Minnefaglig kompetanse og kunnskap om 22. juli må ivaretas for å sikre at 

sammenhengen mellom terroren i Oslo og massakren på Utøya fremkommer. 

Minnestedet på Utøyakaia blir siste ledd i en minne- og læringsforbindelse fra 22. juli-
senteret og et kommende minnested i det nye Regjeringskvartalet til læringssenteret 
«Hegnhuset» og minnestedet «Lysningen», begge på Utøya. 

Navn og alder på alle de 77 drepte må komme klart frem på minnestedet. 
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Støttegruppa håper våre synspunktet blir tillagt vekt, og ser frem til en involverende fase som 
vil resultere i et verdig og vakkert minnested på Utøyakaia i Hole kommune. 

 

 

Med vennlig hilsen 
for styret i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 

 

 
 

Lisbeth Kristine Røyneland, Leder 
Mobil: 951 43 792 

Mail: stottegruppen@22juli.info  
Internett: www.22juli.info  
Twitter: @stottegruppen 
Facebook: Støttegruppen 22. juli 

mailto:stottegruppen@22juli.info
mailto:stottegruppen@22juli.info
http://www.22juli.info/
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2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia innspill 

 
Vi viser til detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia og forslag til 
planprogram, datert 19. desember 2017 med høringsfrist 9. februar 2018.  
 
Kort om Arbeidernes Ungdomsfylkings (AUF) roller i den videre prosessen 

 

I videre involvering i prosjektet blir det viktig for AUF å påpeke at vi innehar to, og adskilte 
roller i prosessen. På den ene siden vil AUF være representert sammen med Støttegruppen 
etter 22. juli i kraft av å være et direkte offer for terrorangrepet 22. juli. Vi har en naturlig 
tilknytning til hendelsen og stedet, og en stor del av vår medlemsmasse og våre tillitsvalgte er 
enten direkte eller indirekte berørt av hendelsen. På den andre siden er AUFs involvering også 
naturlig gjennom å være grunneier av tomten hvor minnestedet planlegges, og gjennom 
eierskap av Utøya AS som i dag drifter på stedet. Det blir viktig for AUF å påpeke denne 
rolleforståelse ved forskjellige faser av prosjektet, så det tydelig kommer frem på hvilket 
grunnlag AUF eventuelt kommer med innspill. 
 
 
Om Utøyakaia som nasjonalt minnested 

 
I februar 2017 foreslo AUF sammen med Støttegruppen etter 22. juli å lokalisere det 
Nasjonale Minnestedet på Utøyakaia i stedet for på Sørbråten etter en lang prosess rundt det 
planlagte minnestedet på Sørbråten.  
  
AUF mener også at et nasjonalt minnested på Utøyakaia er et riktig valg. Dette har både med 
nærheten til Utøya å gjøre, men stedet er også direkte koblet til terrorangrepet. Mange 
AUFere ble reddet i land på Utøyakaia, og det er her Thorbjørn MS legger til kai. Koblingen 
til terrorangrepet er sterkt, og vil oppleves som et meningsfylt sted å legge minnestedet. Her 
kan historien, innsatsen til de frivillige og et verdig minne av de mistet komme godt frem. 
 
Et nasjonalt minnested på Utøyakaia vil forsterke forbindelsen mellom angrepene i Oslo og på 
Utøya, og vil sørge for helhet i historiefortellingen om 22. juli. Koblingen mellom læring og 
minne av hendelsen gjennom 22. juli-senteret, det planlagte minnestedet i regjeringskvartalet 
og læringssenteret i Hegnhuset på Utøya vil forsterkes ved utforming av et nasjonalt 
minnested på Utøyakaia.  
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Involveringsprosessen  

 
Involvering av de ulike partene blir viktig i den videre prosessen, for å skape trygge rammer 
for alle involverte til å komme med innspill og føle seg ivaretatt. Dette er spesielt med tanke 
på tidligere erfaringer fra arbeidet med Nasjonalt Minnested på Sørbråten. 
 
For AUF blir involvering viktig både med tanke på utformingen og driften i området rundt. 
Utøya AS skal kunne drifte sin virksomhet og AUF skal avholde sommerleirer og andre 
arrangementer på øya også i fremtiden - dette er en viktig forutsetning for AUF.  
 

Utforming av minnestedet 

 

AUF mener utforming av et verdig og vakkert nasjonalt minnested med sterke 
historiefortellende kvaliteter blir viktig. AUF ønsker også at navn og alder på alle de 77 
drepte må komme klart frem på minnestedet.  
 
AUF mener det er klokt av Statsbygg å opprette et team for utforming av minnestedet der 
flere fagpersoner er involvert. Bruk av minnefaglig kompetanse blir viktig i utformingen slik 
at historien og sammenhengen mellom Utøya og Regjeringskvartalet kommer tydelig frem. 
Kunstfaglig kompetanse bør også ilegges vekt. Involvering av berørte parter vil være en viktig 
prioritering med tanke på at minnestedet skal være åpent både for berørte og offentligheten.  
 
  
 
På vegne av AUF,  
Renate Tårnes 
Generalsekretær 



Til: Statsbygg  
postmottak@statsbygg.no  
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Vi viser til detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia og forslag til 
planprogram, datert 19. desember 2017 med høringsfrist 9. februar 2018.  
 
Om avsender 
Avsender av dette innspillet, Utøya AS, er et non-profit driftsselskap som forvalter Utøya. 
I arbeidet med et minnested på Utøyakaia har Utøya AS minst to roller. Vi er direkte 
berørte av terrorangrepet; som mennesker, som åsted og som mål for angrepet.  Vi er 
også de som forvalter eiendommen hvor minnestedet planlegges og vil slik direkte 
påvirkes av både konsept, planlegging, bygging og drift, på lang og kort sikt. 
 
Et sted for både å minnes og for hverdag 
 
Hvordan respondere på terror, som samfunn og som sted? Vårt grunnprinsipp på Utøya 
har vært at ekstremisme og ondskap ikke skal få vinne frem, politiske aktive ungdommer 
skal ikke kunne ties med vold. Vold og terror skal ikke skal få diktere hvordan vi bruker 
ytringsfriheten, eller få presse frem mer lukkede eller intolerante samfunn. Terroristen 
ønsket at Utøyas historie som demokratisk kraftsenter skulle bli nettopp det, historie. 
Terroristen måtte ta feil. Utøya kunne ikke slukne.  
 
Og Utøya sluknet ikke. Vi er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å 
engasjere, lære og minne. Vi tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. 
Samtidig tilbyr vi en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi kunnskap overvinner 
fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya selv et verdig 
minnested for nye generasjoner, slik at vi aldri skal glemme 22. juli 2011.  
 
Denne historien og disse faktum vil ha en direkte påvirkning på arbeidet med å skape et 
minnested på Utøyakaia. Her kan og skal man ikke skape et minnested som skal stå 
alene, men et minnested som skal etableres på en aktiv kai, i et ellers rolig nabolag. Et 
sted som har en direkte kobling til terrorangrepet og som den dag i dag leses som et sted 
markert av denne historien. Og som et sted som vil kunne forsterke historiefortellingen 
om 22. juli og forbindelsen mellom angrepene i Oslo og på Utøya. 
 
Dermed må minnestedet både fungere som et transittsted i et levende lokalsamfunn, 
som har som sin viktigste oppgave å legge til rette for nytt liv for nye generasjoner 
beboere og gjester, og samtidig som et sted som med verdighet håndterer en traumatisk 
historie.  
 
I arbeidet med å gjenreise Utøya har vi lært at hvis minnet hindrer nytt liv, så har vi 
mislykkes. Hvis minnet derimot tilrettelegger for nytt liv, så vil man lykkes. Målet bør 
derfor være å legge til rette for en ny og dynamisk balanse mellom minne og historie på 
den ene siden, og fornyelse og nytt liv på den andre. Vi har klart å nå denne balansen på 
selve Utøya og ser frem til at Statsbygg klarer å oppnå samme viktige balanse for 
minnestedet på Utøyakaia. 
 



Forventninger og forutsetninger  
 
Konkrete forutsetninger for å få til en slik dynamisk balansen mellom å minnes og 
fortsatt liv, mellom fortid og nåtid, mener vi vil være blant annet de følgende aspektene: 
 

• Våre gjester skaper liv og aktivitet på kaiområdet, noe som vil fortsette i all 
uoverskuelig fremtid. Kaiområdet må derfor fortsatt fungere for både personer og 
kjøretøy som skal om bord i MS Thorbjørn, eller andre av Utøyas båter.  

• Dagens parkeringsareal dekker stort sett Utøyas behov for parkeringsplasser til 
dagens bruk dag, men det er fornuftig med en noe bedret kapasitet. En 
oppgradering /oppstramming av arealet, med mulighet for oppmerking av plasser 
(innebærer endret dekke) 

• På parkeringsplassen må det fortsatt være mulig å bygge infrastruktur for lading 
av el-biler for Utøyas gjester. 

• Det må være mulig å bygge et venteskur for besøkene til Utøya nede ved 
parkeringsplassen/kaiområdet, slik dagens reguleringsplan tar høyde for. 

• Det må være mulig å bygge et oppbevaringsbygg for avfall. I dag brukes 
parkeringsplassen til dette, men med et minnested rett ved vil det være uholdbart 
at det står åpne avfallscontainere rett ved. Dette bygget må for øvrig være riktig 
plassert, noe som bør tilsi å ha det lengst mulig unna minnestedet, samt praktisk 
plassert med tanke på henting av lastebil og samtidig bruk av kaiområdet og 
parkeringsplasser. 

• Ved gjennomføring av de ulike sommerleirene på Utøya brukes store deler av kaia 
(registrering, toaletter, adkomst, osv.). Spesielt viktig er det å tilrettelegge for 
hvordan (midlertidige) toaletter vil passe inn i et område som også huser et 
minnested (eller om det eventuelt må legges til rette for permanente toaletter) 

• Hvert femte år løftes MS Thorbjørn på land for sjekk og overhaling, noe området 
må ta høyde for.  

• Utøya har som mål å elektrifisere båtene våre. Dermed må det både være plass til 
og mulighet å tilrettelegge for ladeinfrastruktur ved kaien. 

 
 

Forutsetninger om drift: 
 

• Statsbygg må være ansvarlig for drift av minnestedet og for atkomstvei (måking, 
salting, osv.) og slik ansvarlig for at området er tilgjengelig og verdig til enhver tid, 
året rundt.  



Statsbygg                       
Pb 8106 dep    
0032 Oslo 
E-post: postmottak@statsbygg.no 
Cc: postmottak@hole.kommune.no 
         Hole 09.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
2017/1219 INNSPILL TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. 
 
 
Staten ved statsråd Jan Tore Sanner besluttet, i samråd med AUF og Støttegruppen for 22. juli 
hendelsene, at et nasjonalt minnested for Utøya og terrorhendelsene skulle flyttes fra Sørbråten til 
Utøyakaia.  
Utøyakaia ble valgt fordi den er AUF sin eiendom og ikke fordi eiendommen har stedsgitte kvaliteter 
som egner seg for et nasjonalt minnested. 
Området har dominerende karakter av veianlegg og parkeringsplass, samt brygge for fergen til Utøya. 
Et nasjonalt minnested vil bli en del av denne karakteren selv om det etableres visuelle 
skjermelementer. 
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Statsbygg sin oppgave var å tilpasse et nasjonalt minnested til en plass som er preget av å være en 
parkeringsplass og kaiområde for besøkende til Utøya. 
I verste fall kan det nasjonale minnestedet, på grunn av stedets karakter, fremstå med manglede 
respekt for de som skal minnes og hedres. 
 
Skissene som er fremsatt for å vise muligheter viser ikke omgivelsene og stedets manglende 
kvaliteter og de fremstår som man ønsker å bygge en idyll som ikke står i sammenheng med naturen 
og området rundt.   

 
 
Klevelandutvalgets målsettinger for etablering av minnested var disse: 

  
Hedre, minnes, tilgjengelighet, verdige, samlende, formidle ambisjoner om et åpent, varmt og 
inkluderende samfunn med fremtidstro og vern om menneskerettigheter. 
Vakre steder for refleksjon og inspirasjon og stedet skal være tros, livssynsmessig og partipolitisk 
nøytrale. 
 
Følelser og tanker knyttet til terrorhandlingen på Utøya bør ikke måtte bearbeides i randsonen av en 
parkeringsplass og en fergekai. Det er anerkjente prosjekteringsfirma som har bestemt seg for å ikke 
delta i konkurransen om et skisseprosjekt da de ser området som uegnet og veldig begrenset i 
forhold til den viktige oppgaven det skal ivareta som et nasjonalt minnested for alle vi mistet i Norges 
verste terrorhandling. 



Følelser og tanker som krever større rom rundt seg enn hva som blir tilfelle på et lite «avskjermet» 
område selv om det argumenteres for at man har visuell kontakt med Utøya.  
 
Følelser og tanker som fortjener et verdig sted som er preget av ro og gir rom for ettertanke. 
Stedet er i tillegg lite egnet med hensyn til hovedadkomst, trafikkavvikling, trafikksikkerhet for 
besøkende og universell utforming. 
 
Vesentlige overordnede hensyn, og ikke bare lokale hensyn, taler for at alternativ lokalisering må 
utredes parallelt for å sikre en best mulig plassering for et nasjonalt minnested i Hole Kommune. 
 

Staten sitt forslag til plassering av minnested på Utøyakaia i Hole. 
Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og 
oppholder seg i området rundt Utøya. Den foreslåtte plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv 
kan velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget opplevelsen.  
Alle som var en del av 22. juli, 2011 som frivillige redningspersoner er å betrakte som overlevende og 
må tas hensyn til og behandles med respekt. 
I tillegg var det svært mange voksne og barn, som selv ikke var direkte delaktige i 
redningsoperasjonen, men som var hjelpeløse vitner til terrorhendelsen på Utøya denne dagen. 

 

Alternativ plassering 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §4-1 krever vi alternative plasseringer utredet. Etter plan og 
bygningsloven har man PLIKT til å belyse saken så bredt som mulig å påse at et minnested får den 
best mulige plasseringen og ivareta lokale hensyn. 
Statsbygg kommuniserer at de velger å lage et planprogram og mener at tiltaket ifølge loven ikke har 
krav om et planprogram. I loven står det at planer som KAN ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, SKAL det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet.  
Det menes at dette tiltaket kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
 

 
 
 
 
 



I veiledning til loven står det om planprogram: 

                                                                                                                                    

Konsekvensutredning 

Konsekvensutredning og et planprogram følges ad i loven.  
Utarbeider man et planprogram skal det også på plass en konsekvensutredning. Man kan ikke velge 
det ene og utelukke det andre. 
Når det gjelder konsekvensutredning sier loven at det skal på plass en konsekvensutredning for 
reguleringsplaner som KAN få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Planbeskrivelsen SKAL deretter gi en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø 
og samfunn. 
 

 

 
I forskriften står det: 

 



En søknad om å regulere et nasjonalt minnested i et område som var utsatt for Norges verste 
terrorhendelse 22. juli, 2011 mener vi helt klart må omfattes av krav til å utrede OM planen KAN få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn – i form av menneskelig negativ påvirkning og at planen 
derav SKAL konsekvensutredes for å sikre dette punktet.  
 

 

Psykososiale konsekvenser 
Gjennom vårt arbeid siden 2013 i å ivareta de lokale hensynene inn i saken om å plassere et minnested i Hole 
erfarer vi at dette er en verkebyll følelsesmessig for veldig mange. 
Mange deltok i redningsarbeidet direkte med de belastningene det er og enda flere var vitner til 
terrorhendelsen og alt som skjedde utenfor vinduene våre denne dagen og i tiden etter. Både voksne og barn 
er preget av hva de opplevde – det er for veldig mange en så skjellsettende opplevelse man må bære med seg 
og som gjorde at livet endret seg.  
De fleste prøver å ikke la denne saken overta og ta for mye plass i hverdagen og gjør alt de kan for å forsøke å 
legge dette bak seg og gå videre. For mange er minnestedsaken en enorm og uvirkelig tilleggsbelastning som de 
har et sterkt ønske å slippe å forholde seg til hver dag.  
Et minnested synlig i lokalmiljøet er en trigger som vi vil måtte utsettes for hver dag.  
Derfor må vi ha en annen plassering. 
 
Vi krever at det utarbeides en grundig psykososial rapport som omhandler de psykososiale konsekvensene 
ved å plassere et minnested på Utøyakaia sett opp mot en alternativ plassering på f. eks. Utsikten (eller en 
annen alternativ plassering). Det er først ved valg mellom alternative plasseringer kommunen kan få utredet 
hvilken lokalisering som er best egnet, med hensyn på best ivaretakelse av hensyn knyttet til miljø og samfunn. 
Sett i lys av at NKVTS sin forrige rapport het «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i HOLE» - 
ikke Sørbråten – burde det strengt tatt ikke være nødvendig – da de samme utfordringene og konsekvensene 
også vil gjelde for en plassering på Utøyakaia. Lokalt er det ingen forskjell på disse to plasseringene – annet enn 
at det er 2 forskjellige steder – med noen hundre meters mellomrom - lokalisert i samme område.  
Det er derfor nødvendig å utrede konsekvenser for reelle alternative lokaliseringer. 

Barn og unges oppvekstsvilkår.  
Følgende er hentet fra Regjeringen.no som føringer i planarbeidet; 
Barn og unges interesser i planleggingen 
Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, 
motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode 
møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan 
gjøre. 



Mange av Utstranda sine barn og unge var vitne til terrorhandlingene på Utøya. Synsinntrykk og lyder 

som for alltid vil være «minnesår» og en del av unge menneskers sinn. Også i tiden etter 22. juli var 

det mange synsinntrykk som barna dessverre ikke kunne skjermes mot. Årene som har gått siden 

22.juli har også vært en belastning for barn og unge i form av alle mulige daglige opplevelser og 

hendelser som oppstår som følge av at Norges verste terrorhandling har foregått i vårt nærmiljø. 

Vårt nabolag vil i overskuelig fremtid kobles mot Utøya og terror og et nasjonalt minnested på 

Sørbråten vil forsterke denne koblingen som vil kunne gjøre det vanskeligere for barn og unge å 

komme seg videre. 

Om et nasjonalt minnested etableres på Utsikten vil besøkende få anledning til å minnes og samtidig 

se hele Utøya. Vi har erfart at besøkende ønsker å skaffe seg en oversikt over den lille øya som ble 

åsted for en ufattelig terrorhandling. 

Utstranda sine barn og unge fortjener et trygt og godt oppvekstmiljø og få anledning til lære seg å 
leve med sine minner og bearbeide de i fred og ikke daglig bli påminnet skrekken, sorgen og terroren. 
De har også krav på å bli mest mulig skjermet fra besøkende og turister som skal spørre de ut om hva 
som skjedde denne dagen, om deres opplevelser fra 22.juli og hvordan det er å bo på et slikt sted. 
 

 
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sarbare-unge-pavirket-av-22-juli-hendelsen/ 
 
Utstranda sine barn og unge har krav på ro og fred til å bearbeide – ikke bli påminnet daglig sine 
opplevelser og følelser rundt terrorhendelsen. 
 

 
http://www.nrk.no/hordaland/terror-rakar-fleire-enn-berre-ofra-1.11747474 
 

Sitat fra siste avsnitt i artikkelen ovenfor  
«Å sikre ein trygg oppvekst og trygge rammer for barn og unge er også førebyggande når det gjeld 
konsekvensane av dramatiske hendingar som skjer i samfunnet, slik som 22. juli.» 
Dette gjelder spesielt for våre barn og unge på Utstranda. 
 
FV155 er skolevei og eneste vei å kunne ferdes gående og syklende til venner og til fritidsaktiviteter. 
Det finnes ingen alternativ vei å velge dersom man mener at belastningen er stor ved å daglig ferdes 
ved et nasjonalt minnested for terror hvor ungdom på deres egen alder ble henrettet med våre barn 
som hjelpeløse vitner. 
Vi krever at plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole flyttes til for eksempel 

Utsikten av hensyn til Utstranda sine barns oppvekstmiljø og helse og at det som et minimum skal 

gjøres grundige psykososiale utredninger. 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sarbare-unge-pavirket-av-22-juli-hendelsen/
http://www.nrk.no/hordaland/terror-rakar-fleire-enn-berre-ofra-1.11747474


NKVTS  
NKVTS – Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress - sin rapport om «Psykososiale 
konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole Kommune» blir brukt av Statsbygg inn i 
plandokumentene som «erfaringer» og «anbefalinger» inn i planprosessen for Utøyakaia. 
Vi har snakket med Per Olof Michel, som ledet arbeidet med rapporten, og han sier at dette ikke var 
formålet med rapporten. Rapporten beskriver utfordringene med å plassere et minnested på 
Sørbråten og konkluderer med at det var en FOR stor belastning å plassere et minnested på 
Sørbråten. 
Etter at Statsbygg i møte 9/1-18 bekreftet at de har vært i møte med NKVTS i oktober, 2017, tok vi 
kontakt med Arnfinn J. Andersen som er forskningsleder i NKVTS og han bekreftet at han hadde vært 
med i møte med Statsbygg. 
Andersen sa at de i møtet hadde kommunisert at en ny prosess ville være utfordrende og at en 
plassering på Utøyakaia ville ha de samme problemstillingene knyttet til selve plassering som var 
tilstede for Sørbråten. 
En tidlig involvering knyttet til valg av selve plasseringen var viktig for å lykkes. 
Vi har forespurt Statsbygg om å få utlevert referatet fra møtet Statsbygg hadde med NKVTS som 

danner grunnlaget for de «anbefalinger» og «erfaringer» som omtales i Statsbygg sitt planforslag får 

vi skriftlig svar om at det ikke er utarbeidet et referat fra møtet.  

I forvaltningslovens §11-d står det: 

  

Altså – om det avholdes møter eller telefonsamtaler eller andre muntlige forhandlinger som kan ha 

betydning for avgjørelsen av saken skal disse så langt det er mulig nedtegnes og protokolleres. Et 

møte avholdt mellom NKVTS og Statsbygg som medfører påstander og momenter inn i forslag til 

planprogram for et minnested på Utøyakaia omfattes av §11d. Påstandene som blir fremsatt i 

planprogrammet punkt «Viktigheten av prosess og medvirkning» som handler om Statsbygg sin frie 

tolkning av NKVTS rapport om «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole» 

omfattes av forvaltningslovens §11 d og bes tatt ut av planforslaget. Påstandene er ikke verifisert av 

NKVTS og kan ikke ettergåes som følge av at møtet i oktober 2017 ikke er protokollert. 

Trafikktall 
Tallene det opereres med i planprogrammet som ÅDT-tall for FV155 er ikke riktige. Telleboksen er 
etablert kun for å måle gjennomkjøring og har vært plassert v/Portebakken – teller i begge retninger 
– men kun fra oktober til april. I sommerhalvåret har det ikke vært foretatt tellinger før i 2016. De 
viser økt trafikk på sommeren sammenlignet med vinter, men måler fortsatt kun gjennomkjøring. 
Det må sikres at det foreligger riktig grunnlag for trafikktall og at tallene inkluderer også sommer-
ÅDT. 
Statens Vegvesen bekrefter skriftlig under at det ikke måles ÅDT på FV155 – kun gjennomkjøring. 
Tallene det opereres med i Statsbygg sitt planforslag er ikke ÅDT-tall og kan ikke omtales som ÅDT. 



Vi krever å få på plass riktige ÅDT tall for å sikre at trafikktallene også inkludert sommer-ÅDT. 
 

 

Tallene for beregnet årsdøgntrafikk på tellepunktet ved Portebakken er brukt som grunnlag for 
trafikkbelastningen på FV155 og trafikksikringstiltak i forbindelse med Utøya og minnested. 
Utstranda Vel mener at tellepunktene er feil plassert for å få med reell trafikk på FV155 og til 
Utøya etter at ny drift har kommet på plass. 
Utøya «ruter» trafikken i retning fra Sundvollen og har i perioder avtale med Sundvolden Hotell 
om parkering og skyttel-trafikk derfra.  
Et tellepunkt for gjennomkjøringstrafikk plassert på Portebakken vil ikke få med seg denne økte 
trafikken.  
I tillegg vil tellepunktet ikke ta med reell trafikk da det heller ikke tar med trafikken fra området 
der den nye omkjøringsveien starter og til Portebakken. 
  
Utstranda Vel ber om det kommer på plass riktige trafikktall og at det settes opp 2 tellepunkter – 
et der omkjøringsveien starter fra Oslo og et før nedkjøringen til Waltersbråten båthavn fra 
Sundvollen for å få på plass reell trafikkbelastning på FV155. 
Vi krever også at perioden for telling utvides til å gjelde hele året og i lengre perioder. 
Dette for at man i planforslaget skal kunne forholde seg til virkeligheten og reelle tall som faktisk 
måler ÅDT. 

Adkomst og parkering 
Det forutsettes i planforslaget at busser skal ankomme fra nord og at dette sikres ved å det skiltes til 
Utøya via Nes i Hole og løsningen beskrives i planforslaget til å kun være tilgjengelig for busser 
nordfra. 
Trafikksituasjonen i området er i dag farlig og uoversiktlig i perioder med aktivitet på Utøya. 
Utøya estimerer sine besøkende til 6-7.000 personer – hovedsakelig med buss og hovedsakelig i 
sommerhalvåret.  
Ved å belaste området ytterligere med et ukjent antall besøkende – kanskje 10.000 personer 
hovedsakelig i privatbiler og et ukjent antall turistbusser i samme periode – vil forverre situasjonene 
ytterligere. 
Området er uegnet til å ta imot besøkende i denne størrelsesorden. 
 
 



Dagens situasjon ved arrangement på Utøya. 
Disse 4 bussene (foto under) stod og ventet på veien mens det ble skysset 4 fergelaster fra Utøya 
med deltagere som skulle om bord i bussene.  
Disse 4 bussene sperret for det første bussholdeplassen der skoleelever skal kunne settes av. Det 
er skoleelever som benytter denne bussholdeplassen daglig, og det går daglig 2 skolebusser som 
plukker opp elever og de samme elevene skal hjem etter endt skoledag. 
Det er ikke lov å parkere verken buss eller biler på en bussholdeplass.  
Biler og annen trafikk, som skulle forbi, måtte ut i motgående veibane forbi alle bussene. 
Umiddelbart etter avkjøringen til Utøya retning Oslo er det en sving og mye vegetasjon og veldig 
uoversiktlig. 
I tillegg kom skolebussen samtidig og fikk ikke satt av noen på bussholdeplassen, som var full av 
busser tilhørende arrangementet. 
Hvis E16 samtidig hadde blitt stengt ville dette vært det totale kaos. 
  
Bilder fra august 2017 

 

 

En turistbuss fra Totentur tok samtidig en avstikker via FV155 for å vise frem Utøya. 



 

 
 

Vi har notert oss at Statens Vegvesen har uttalt at de ikke vil komme til å godkjenne en løsning der 
myke trafikanter skal krysse veien fra buss/parkering.  
Hvordan skal man kunne sikre at alle busser kommer «riktig vei» og ikke heller parkerer på 
bussholdeplassen på motsatt side av veien? Skilting alene vil ikke sikre dette. 
Hvordan planlegges det for at disse bussene som opprinnelig skal i retning Hønefoss skal snu?  
Dersom det ikke kan etableres et egnet sted for bussparkering for mer enn 2 busser om gangen og 
hvor busser får snudd er området uegnet for et offentlig bygget minnested. Det viser bildene med all 
tydelighet. 



Vi har merket oss at Brakar har etablert Nesheim som en snuplass når de frakter besøkende til Utøya 
i dag. Nesheim er ikke egnet som snuplass og det er direkte trafikkfarlig å snu/rygge en buss i dette 
området. 
Planforslaget må belyse: 

• Sikre myke trafikanter 

• Sikre bussløsninger 

• Sikre snumuligheter 

• Sikre bussholdeplassene som offentlige bussholdeplasser for skolebarn etc og ikke benyttes 
som parkeringsplass for besøkende til Utøya 

Å etablere en trafikksituasjon for et nasjonalt minnested, som har potensiale til å bli en 
turistattraksjon man ikke har kontroll på, og hvor Politiet må benyttes for å holde kontroll på 
trafikksituasjonen i området er uholdbart. 
Nedenfor er svar på en henvendelse til Statens Vegvesen som omhandler bildene over og som med 
all tydelighet viser at dagens godkjente trafikkløsning i området er helt uholdbar. 
Politiets ressurser bør benyttes til mer samfunnsnyttige formål enn å holde orden i trafikken ved 
Utøya og ved et minnested. Det er Statens Vegvesen sin oppgave å sørge for trafikkløsninger som 
ivaretar spesielt myke trafikanter så vi slipper å minnes ytterligere tapte liv. 
  

 
 
I Hole Kommunes høringsuttalelse til statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten – 
arkivsak 13/2505, sak 069/14 heter det: 

 
Det er ingen endring i trafikksikkerheten på Utstranda som tilsier at området skal kunne ta imot 
estimerte besøkstall på 12-13.000 personer – hovedsakelig i personbiler men også et stort antall 
busser - til både Utøya og et nasjonalt minnested. 
 
 

Antall potensielle besøkende til et minnested 
Turismen Utøya tiltrekker seg som følge av 22. juli terroren er en tung belastning for beboerne langs 
Utstranda. Mange langs Utstranda opplever stadig å bli stoppet av turister som spør hva som skjedde 
denne dagen, og om våre opplevelser fra 22.juli og hvordan det er å bo på et slikt sted. Dette gjør det 
vanskeligere å komme seg videre og flere beboere vegrer seg for å gå tur langs Utstranda i 
sommermånedene. Et offisielt minnesmerke vil tiltrekke seg mange turister. 



Det er laget og er planlagt flere filmer om 22. juli som vil bidra til økt antall besøkende fra hele 
verden.  
 
For etablering av et minnested på Utøyakaia finnes ikke sammenliknbare anlegg i Norge som kan 

brukes for å estimere hvor store trafikkmengder som kan ventes. 

I planforslaget er Mimir leid inn for å si noe om trafikkmengden. Mimir estimerer 6-7000 besøkende 

pr. år til minnesmerke i Hole Det er stor grunn til å tro at besøkstallene vil bli vesentlig høyere. Dette 

kan begrunnes med følgende: 

• Besøkstallene til minnesteder i andre land er høye sammenlignet med andre 
turistattraksjoner i samme område. Dette viser at det er stor interesse blant turister å besøke 
minnesteder.  

• Hendelsen på Utøya 22.juli er noe de fleste i Norge har et nært forhold til og de fleste 
utenlandske turister husker hendelsen godt. Noe som gjør at minnestedet vil tiltrekke seg 
mange norske og utenlandske besøkende. 

• Utøya ligger bare 35 minutter fra Oslo og ligger ved hovedveien mellom Oslo-Bergen.  

• Ved at det tar bare ca. 5 minutter ekstra å kjøre FV155 iforhold til E16 på den aktuelle 
strekningen er sannsynligheten stor for at mange vil velge å kjøre FV155 for å få med seg 
attraksjonen. 
 

Andre Lokale turistattraksjoner og besøkstall 
Å mene at et minnested på Utøyakaia kun vil tiltrekke seg 6-7000 besøkende er høyst usikkert – 
spesielt når man ser hvor mange potensielle besøkende på tur som er i «omløp» i området på vei til 
andre turistattraksjoner. 

• Bare 14 museum i Norge har mindre enn 5000 besøkende årlig ifølge liste med ca. 130 

museer i Norge. 

• Eksempler på årlig besøkstall fra andre lokale attraksjoner: 
o Hadeland Glassverk = ca 600 000  
o Blaafarveværket = 160 000 (2013) 
o Kistefos museet = 22 000 (2013) 
o Ringerike museeum = 11 641 (2013) 
o Hole Artcenter = ca 6-7000 (begrenset åpningstider. Tors-Søn 12-17) 

 
Besøkstallene må kvalitetssikres og sammenlignes med tilsvarende minnesteder for store 

terrorhendelser i utlandet.  

Lover, retningslinjer og planer 
Planforslaget bryter med en rekke lover og retningslinjer for forvaltning av og bygging i strandsonen. 
I Holes kommuneplan - arealdelen står det: 

 
 



Om dispensasjoner står det: 

 
Et minnested kan plasseres andre steder enn i konflikt med kommuneplanen og forbudet for alle 
typer av inngrep i 15-meter sonen. 
 
Det er en rekke byggesøknader fra beboere med nær tilknytning til Utøyakaia som er avvist de siste 
årene med begrunnelse i byggeforbudssonen.  
 
Byggesøknad desember 2017 

 

 

 
 
 



I samme byggesak uttaler Fylkesmannen 

 

 
 
Det er flere saker av samme karakter i området med nærhet til Utøyakaia og ellers i Hole Kommune 
som er har fått avslag på sin byggesøknad som følge av totalt byggeforbud i 15 meter sonen. 
 
Tiltaket bryter også med: 

 
 
I Sak 62/02 søkte nærmeste hytte til Utøyakaia g.nr. 234/73 om å sette opp bod. 
De fikk avslag på prinsipielt grunnlag fra Hole Kommune  

 
Fylkesmannen fulgte opp avslaget med arkiv referanse 2004//1284: 
 

 



 
 
Det forventes at statens søknad om regulering og bygging i LNF området og i 15 meters total 
forbudssone ved Tyrifjorden behandles på samme måte som innbyggerne i Hole Kommune. 
 
 

Et nasjonalt minnested må ikke plasseres der staten nå foreslår. Et nasjonalt minnested 
fortjener en bedre egnet og mindre konfliktfylt plassering enn Utøyakaia. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Utstranda Vel 

 
Maria Holtane-Berge 
Leder 
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Terje Lien 
terje@hakomaskin.no          
 
 
Statsbygg 
V/ Mari Magnus 
 
 
 
MINNESMERKE VED UTØYKAIA. 
 
Det vises til brev og mailer.  
 
På møtet med Statsbygg ga jeg klart uttrykk for at min familie ikke ønsket minnested 
på Utøykaia.  
 
Min motstand mot minnesmerke på Utøykaia er begrunnet med at det vil føre til øket 
trafikk, uro og forstyrrelser, bråk og forsøpling på vår eiendom. Vi har også et problem 
med at våre opplevelser og bistand ved den tragiske hendelse på Utøya, da vil minnes-
merket bli en økt påminnelse for oss og være psykisk belastende.  
 
Samtidig fører åpenbart et minnesmerke på Utøykaia til en vesentlig verdireduksjon på 
min eiendom. Vi har heller ikke noe ønske om å selge grunnareal, fordi vi da får tra-
fikk mer innpå oss og skjerming fra trærne blir redusert, uansett tiltak.  
 
Siden det synes å være vanskelig å få til en totalløsning for oss, sa vi i møte med Stats-
byggs representant og Regjeringsadvokaten at vi ville gå imot minnesmerke på Utøy-
kaia og at jeg slutter meg til Vel’et. Dette ble kommunisert på møtet og jeg ønsker at 
dette skal tilføyes som en kommentar til møtereferatet.  
 
Vennlig hilsen 
 
Terje Lien 
 
 
Kopi: Anne Gry Ruud, Utstranda Vel 
  

mailto:terje@hakomaskin.no
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1011801 Utøyakaia_Dialogmøte nabo_ Referat 17.01.2018 

 

Nr Sak Ansv./Frist 

1 Bakgrunn:  

KMD har mottatt en henvendelse fra Terje Liens advokat. Henvendelsen 

er sendt til Regjeringsadvokaten (RA) som har fått i oppdrag fra KMD å 

følge opp saken. Flere punkter i henvendelsen må håndteres som en 

del av Statsbyggs oppdrag med å lage reguleringsplan for minnested 

ved Utøyakaia. Statsbygg ba derfor om et møte med alle parter. 

 

Info 

2 Arealoverføring:  

Det er en forutsetning at framtidig minnested får universelt utformet 

adkomst/gangvei fra busstopp. Tomten er bratt, og det er krevende å 

oppnå akseptabel stigning. Statsbygg har utarbeidet foreløpige skisser 

for adkomst på grunn, gnr 234, bnr 7. Dersom det gir en bedre løsning, 

og bedre utformet gangvei kan det bli aktuelt å kjøpe en mindre del av 

gnr 234, bnr 5.  

Plangrensen ved varsel om oppstart omfatter en liten del av gnr/bnr 

234/5, nordsiden av fylkesveien. Dette arealet er tatt med for å ha en 

buffer for trafikksikringstiltak. 

 

Dersom det blir aktuelt å erverve grunn til slike formål vil Statsbygg 

komme med forslag om hvilket areal staten ønsker å erverve. Lien 

MM 



 2 AV 3 
 

 

opplyser at de er positive til en dialog om arealoverføring, men at de i 

utgangspunktet ønsker å selge minst mulig areal. Vurdering av 

hensiktsmessig areal for erverv må vente til prosjekterende rådgivere er 

engasjert, og har begynt å tegne på alternative adkomstmuligheter. 

 

Det virker så langt uaktuelt å ekspropriere areal- det etterstrebes en 

minnelig løsning. 

 

Oppsummert: Eventuelle arealoverføring inngår som en del av 

plansaken og håndteres av Statsbygg (ikke RA) i den videre prosessen.  

 

3 Utforming av tiltaket  

Lien er nærmeste fastboende nabo til minnestedet og er opptatt av 

skjerming av egen eiendom. Lien ønsker at planen skal sikre: 

- Skjerming) mellom Liens eiendom og minnested/AUFs eiendom. 

Det er ønskelig å bevare mest mulig av eksisterende 

vegetasjon, samt å supplere med vintergrønn vegetasjon).  

- Gjerde for å hindre ferdsel inn på Liens grunn (merket på kart- 

vedlegg). 

- Ikke lysforurensning 

- Toaletter i området 

- At det skiltes med camping forbudt.  

 

Oppsummert: Statsbygg tar med innspill knyttet til utforming. Tiltak som 

vegetasjon, gjerde, toaletter, skilting og belysning kan hjemles i planen 

(enten som presise planbestemmelser- eller som illustrasjonsplaner 

som hjemles ved å knyttes til planbestemmelser). I utgangspunktet er 

det vurdert av Statsbygg at det ikke er ønskelig å tilrettelegge for 

toaletter- men Statsbygg vil gjøre en ny vurdering (fordeler og ulemper). 

Minnestedet skal være tilgjengelig- også på kveldstid, og det er 

nødvendig med belysning. Det bør trolig lages en belysningsplan som 

følger plansaken.  

Statsbygg tar med punktene som innspill i saken, og har nærmere 

dialog med nabo om utforming av tiltak.  

 

MM 

4 Skjøtsel 

Som nærmeste nabo er Lien opptatt av hvordan området skjøttes. 

Statsbygg skal inngå en avtale med AUF om drift av gnr 234/5. Det skal 

sannsynligvis først inngås en intensjonsavtale- det tas sikte på at 

endelig avtale om drift kan utarbeides som en del av plansaken og følge 

saken på offentlig ettersyn.  

Statsbygg ønsker størst mulig grad av åpenhet i saken, og vil tilstrebe at 

så langt det er mulig vil dokumenter som avtale om drift, og detaljer 

knyttet til utforming være klare og følge planen, når planforslaget legges 

på offentlig ettersyn.  

 

MM 



 3 AV 3 
 

 

 

 

 

 

 



Jon Andreas Hasle 
Kurveien 9, 0495 Oslo 
jahasle@online.no 
922 80 850 
 
 
Oslo, 7. februar 2018. 
 
2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia innspill. 
 
Vi viser til uttalelsen vi sendte 30. mai 2017. Der hadde vi bl.a. følgende punkt: 
 
1. Vi mener at forslaget fra Utstranda Vel om et minnested på Utsikten/Brinken, også burde 
vært utredet. 
 
2. Hvis minnestedet skal legges i strandkanten, er vi enige i at alternativ C på Utøyakaia er et 
egnet sted. 
 
3. Hvis dette alternativet blir realisert, ønsker vi en god avskjerming mot vår strandeiendom. 
Vi hadde satt pris på at minnested og avskjerming ble utformet slik at det blir beholdt enn 
passasje fra kaia til vår eiendom.  
 
4. Etter plan- og bygningslovens paragraf 29-4, andre ledd, skal byggverk og andre varige 
konstruksjoner og anlegg oppføres minst fire meter fra nabogrensen. 
 
 
Vi setter pris på at det er tatt med som føring for utforming av minnestedet, at 
«nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad». I forslaget til planprogram er 
naboskapet på nordsiden av AUFs eiendom beskrevet noe upresist. «Nord for 
eiendommen ligger felles båtbrygge for flere beboere og hytteeiere, og stedet benyttes 
bl.a. til bading.» (Side 22) Den nærmeste eiendommen, med båthus, er vår (gnr. 234, 
bnr. 29). Deretter følger et område med brygge, som benyttes av sju hytteeiere. Vår 
hytteeiendom er Utstranda 320, på oversiden av riksveien (gnr. 234, bnr. 3). 
Strandeiendommen med båthus utgjør en viktig del av bruksverdien av 
hytteeiendommen. Vi har båt, kajakker og kano i båthuset, og stranda brukes til 
bading hele sommeren, av flere generasjoner i familien, sammen med hyppige 
gjester. 
 
Som del av grunnlaget for videre planarbeid, bør det lages kart som også inkluderer 
vår eiendom, hvor skjermet område på land og i vannet, og tilflått (sektor for 
innseiling) vises. 
 
På side 23 i forslaget til planprogram står det et kart som viser variasjonen i 
vannstanden. Den viste variasjonen må ikke oppfattes som ekstraordinær. Det som 
vises som 200-årsflom er noe som skjer omtrent hvert år i vårløsingen. Vannet pleier 
da å stå ca. ½ - ¾ meter opp på frontveggen på vårt båthus. Den nedre vannstanden 



på kartet, hadde vi nesten hele sommeren 2017. Jeg målte 12 meter fra fronten på 
vårt båthus og ned til vannkanten. (På kartet er det ca. 11 meter.) 
 
Det vil oppleves som vanskelig å ha en strandparsell hvor voksne og barn skal sole 
seg, bade, leke og gå ut og inn med båter, som nærmeste nabo til et minnested med 
navn på dem som ble skutt på Utøya. Det vil hjelpe noe om skjermingen blir god nok, 
slik at besøkende til minnestedet og de badende ikke kan se hverandre. Skjermingen 
bør da være effektiv minst 20 meter ut fra båthuset. 
 
Men vi forstår ikke hvordan man skal kunne oppnå dette når man fra (hele) 
minnestedet skal kunne se hele Utøya og hvis skjermingen ikke skal skyggelegge deler 
av vår strandparsell. Variasjonen i vannstanden gjør problemet enda større. 
 
Vi er redd at verken den vanlige variasjonen i vannstanden eller 
skjermingsproblemet ble tatt alvorlig nok da man landet på denne 
plasseringen av minnestedet.  
 
Vi ønsker å bli tatt grundig med på råd i det videre arbeidet med planene 
for minnestedet, spesielt med tanke på avskjermingen. 
 
 
Statsbygg ønsker en inkluderende prosess med den videre planleggingen. Men dere 
legger ikke opp til å bruke det råd som gis i hovedkonklusjonen i rapporten 
«Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole», slik den er sitert på 
side 17 i høringsutgaven av Forslag til planprogram: 
 
«Nyere måter å håndtere disse prosessene på, handler om å føre mennesker 
sammen, la alle interessenter bli hørt, og gjennom dialog komme fram til hvordan 
man best mulig kan hedre alle involverte.»  
 
I stedet for en slik dialog, hvor alle parter kan snakke sammen, har Statsbygg valgt å 
snakke med lokalmiljøet og AUF og Støttegruppa hver for seg. Selv om slikt kan kalles 
inkluderende, kan mangel på dialog skape et meget uheldig motsetningsforhold.  
 
 
Vennlig hilsen 

 
Jon Andreas Hasle 



Fra: Trond Johbraaten[trond.johbraaten@gmail.com]
Sendt: 06.01.2018 00:12:27
Til: postmottak@statsbygg.no[postmottak@statsbygg.no]
Tittel: 2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøykaia - innspill.

Hei.
Først, det står "2017/1219" i annonsen, skal mulig være "2017/2019?

Jeg eier ett hus (234/15), og har i den forbindelse rettighet: -
"til benyttelse som Båt- Fiske- og Badeplass 5 meter av Selgers (234/1 min utheving) strandlinje, regnet fra grensen mot
Utø-stuen (og nordover, min utheving), med samtidig rett til gangsti fra hovedveien og ned til fjorden, over Selgers
eiendom."-
Se vedlagt kopi av kontrakt.

Følgende er sakset fra vurderingen: -
"Det er viktig at bruken av naboeiendom i nord ivaretas og at de nærmeste naboene
skjermes fra minnestedet".

Med det regner jeg med at mine rettigheter ikke blir påvirket av minnestedet.
Hvis dette mot formodning ikke stemmer ber jeg om å bli varslet/orientert i rimelig tid.

Med vennlig hilsen
Trond Johbraaten.





Fra: Kai Helge Reinertsen (kreinertsen@online.no)
Sendt: 30.10.2017 16:24:48
Til: Magnus, Mari
Kopi: 

Emne: SV: Utøyakaia- Statsbygg informerer Hole kommunestyre
Vedlegg: image001.jpg
 
Fra Gro Frøhaug og Kai Helge Reinertsen. Utstranda 325:
 
I det vi takker for god dialog minner vi bare om følgende som vi har nevnt før i samtale:

‐        Vi har et ønske om at skiltet som viser til Utøya og Utøyakaia når man kommer nordfra, står først etter at
man har passert vår eiendom. Veldig mange stopper og parkerer hos oss for å se mot Utøya. Både
privatbiler og turistbusser. Og vi føler at vi er på utstilling.

‐        Når vi er på vår brygge, er/blir det ganske åpent bort til Utøyakaia. Det er ønskelig med en skjerming så vi
ikke føler at vi sitter på utstilling også her.

 
Det presiseres at vi er for den løsning som er valgt og den gode dialogen som er og har vært. Og vi bidrar gjerne i
det videre arbeid.
 
Mvh Gro Frøhaug og Kai Helge Reinertsen
 

Fra: Kai Helge Reinertsen [mailto:kreinertsen@online.no] 
Sendt: mandag 30. oktober 2017 14.26
Til: kreinertsen@online.no
Emne: VS: Utøyakaia‐ Statsbygg informerer Hole kommunestyre
 
 
 

Fra: Mari.Magnus@statsbygg.no [mailto:Mari.Magnus@statsbygg.no] 
Sendt: tirsdag 17. oktober 2017 13.15
Til: undisclosed‐recipients:
Emne: Utøyakaia‐ Statsbygg informerer Hole kommunestyre
 
Hei
 
30. oktober er det kommunestyremøte i Hole kommune og Statsbygg vil orientere kommunestyret om
hvordan vi vil jobbe med planleggingen av minnested på Utøyakaia. Vi vil informere om føringer som ligger i
oppdraget, prosess og antatt framdrift.
 
Møtet holdes i samfunns-salen, i Hole herredshus, og presentasjonen fra Statsbygg blir ca klokken 18. 
Kommunestyremøter er offentlige og åpne for alle.
Vi legger Statsbygg sin presentasjonen ut på vår hjemmeside etter møtet.
 
Eget informasjonsmøte i Desember
Statsbygg har startet arbeidet med planprogram for reguleringsplanen for Utøyakaia. Varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeidet vil skje samtidig med at planprogrammet sendes på høring. Da kan alle komme med
innspill til planarbeidet. Statsbygg vil invitere til et eget informasjonsmøte når vi varsler oppstart og sender
planprogrammet på høring, sannsynligvis i Desember.
 
Vi vil fortsette å legge ut informasjon på denne siden: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-
eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/ og vi vil bruke e-post for å informere når vi legger ut nye
dokumenter. Si fra dersom du ikke ønsker å motta slik informasjon, eller dersom du vil ha det til en annen e-
postadresse.
 
Ta kontakt om du har spørsmål!  
 
 



Vennlig hilsen
 
Mari Magnus
 
seniorarkitekt
Avdeling for rådgivning og tidligfase
+4741462849

 
 



Statsbygg 
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E-post: postmottak@statsbygg.no 
Kopi: postmottak@hole.kommune.no 
 
 
 
2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. 
 
Vi er siden 1973 eiere av hytteeiendommen 234/5 på østsiden av Utstrandaveien.  
Hytta og uteområdet ligger på toppen av den bratte skrenten og vi har fullt innsyn til kaia og området.  
  
Vi er ikke positive et minnested på Utøykaia.  
 
Etter at vi nå har brukt år på å "ta hytta tilbake", vil en eventuell plassering på Utøykaia gi ytterligere 
negative konsekvenser for bruken og verdien av vår eiendom. 
De psykososiale utfordringene ved å velge en plassering av et minnested på Utøyakaia ber vi om at utredes 
på samme måte som ble gjort for Sørbråten. 
 
Vi ser det som umulig å kombinere bruken av området som rekreasjonssted og badeplass med et 
sørgested for 22. juli, 2011. 
Vi som bruker stranda til bad og soling føler oss allerede i dag beklemt når det kommer besøkende som 
skal minnes og vi føler ubehag og trekker oss unna. Som naboer kjenner vi også på denne effekten når vi 
oppholder oss på vår egen tomt og når vi er besøkende på «annen manns» eiendom blir effekten og 
ubehaget mye større.  
 
Vi reagerer også negativt på offentlig bruk av penger i denne saken og mener et minnested i Hole kan 
plasseres et annet sted enn midt i området som er hardest belastet når det gjelder terrorhendelsen på 
Utøya. 
 
Trafikksituasjonen for oss som bor i området er allerede i dag uholdbar når det er aktivitet på Utøya. 
Det oppstår ofte potensielt trafikkfarlige situasjoner og busser og biler står parkert «overalt» i området. 
Vi opplever å bli parkert inne og ikke komme ut på FV155 fra egen eiendom i perioder. Om det skulle bli 
behov for utrykningsbiler som raskt må komme til i disse periodene kan det i verste fall være livstruende.   
 
Vi fortsetter kampen mot minnesmerket sammen med de andre naboene og Utstranda Vel. 
 
MvH 
 
Olav Mydland (eier) 
Eva Junker Mydland  
Reidar Fredrik Olsen 
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2017/1219 Nasjonalt minnested, innspill 
 
Når naboene her på Utstranda i flere år har kommet med forslag til en alternativ plassering er det en 
skam at denne ikke en gang utredes. Denne hendelsen er unik i Norge, ingen har opplevd lignende og 
ingen har erfaring med denne type attraksjoner. For det er nettopp DET det blir. Ingen av de 
overlevende, pårørende eller etterlatte er noen gang nektet adgang verken til lokalsamfunnet eller til 
oss her på Utvika Camping. Men det er nettopp det unike som gjør det så vanskelig å leve i saken hele 
tiden, selv nesten 7 år etter. Fordi det kommer horder av turister som har behov for informasjon og som 
skal ta bilde av at de har vært her, og gjerne i form av selfie. Dette gjør at det planlagte minnesmerket 
kan kalles en turistattraksjon for nettopp terrorturister som kommer innom kun for å ha vært her. De 
sørger ikke, men forteller hvor trist det må være å bo her. De kommer ikke hit som et mål for reisen, 
men en del av reisen, og alle som skal innom dette stedet ønsker informasjon om hva som skjedde og da 
gjerne noen som kan fortelle om dagen. Denne formidlingen må gjøres av noen som var her den dagen 
og som kjenner den på kroppen. Derfor er det naturlig å oppsøke oss som naboer og ikke minst 
virksomheten vi driver, lever av og planlegger å fortsette å leve av.  Vanlig turisme er ikke forenelig med 
terrorturisme. Vi tar imot alle og formidler det vi orker, men det er IKKE en jobb vi ønsker å fortsette 
verken med eller uten betaling. Vi merker oss at det står at Mimir har tatt kontakt med aktuelle 
reiselivsaktører, og kan i den forbindelse nevne at vi ikke er kontaktet. 
 
Det handler om hvem som skal leve i dette hver dag og hvordan man skal fortsette resten av livet sitt, 
hvis man fortsatt skal være en innbygger, familie og bedrift langs Utstranda, og spesielt innenfor den 
nærmeste kilometeren. Det handler ikke om å være vanskelig verken ovenfor staten, AUF, AP eller 
pårørende, overlevende og etterlatte, men at de også må forstå at det er en forskjell på å kunne reise 
hjem eller videre og på å bo i DET. Derfor må det utredes en alternativ plassering for turistattraksjonen, 
og så kan AUF, AP, pårørende, overlevende og etterlatte ha sitt private sted på kaia. Hvis dette ønsket 
fra de nærmeste naboene og oss som var her den dagen blir sett på som smålig, sytete og at vi er uten 
empati, sier det ganske mye. For dere som leser dette kan jo se ut i deres egen hage og nabolag og 
tenke litt på hvordan det hadde vært hvis det lå der. Hvis man ikke kan forstå at noen her langs 
Utstranda reagerer er det andre som mangler empati og vurdering. En løsning som ivaretar både deres 
(staten, AUF, AP, pårørende, overlevende og etterlatte) og våre (naboer) interesser må være det beste. 
Det er stor forskjell på å etablere et minnesmerke der det skjedde i Oslo, hvor ingen bor, og i et nabolag 
som kjenner det på kroppen hver dag. Selv om det legges til rette for et minnesmerke på Utøyakaia vil 
det komme folk til oss som lurer på hvor Utøya er, hvor vi var denne dagen og fortelle oss at her må det 
være fælt å være. Våre gjester vet ofte ikke hvor de er på kartet i forhold til Utøya, og kommer med 
tårer i øynene og på en ydmyk måte forteller hvor trist det er, når de finner ut hvor de er.  
 
Det er også store forskjeller på hvordan reaksjoner man har etter hendelsen, i hvilken grad man bidro 
den dagen og ikke minst belastningen man har måtte tåle i ettertid. Utstranda er lang, nærmere 
bestemt 8,6 km, og det sier seg da selv at alle langs denne veien og tilhørende veier ble forskjellig 
belastet denne dagen og i årene etter. I denne saken må man ta hensyn til de nærmeste naboene uten 
at de får kallenavn og beskjed om å flytte. Psykisk helse kan ikke bagatelliseres, og studiene som er gjort 
må tas med i vurderingen. I tillegg er det viktig å ta med i betraktningen at alle kan ikke bare reise bort 
om sommeren når det er mest trykk. Vi må leve i det, og ta det som kommer. Og det handler ikke om at 
et minnested ikke er velkommen, men størrelsen, forventningene og hensynet som må legges til grunn. 
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Hadde det vært snakk om en benk man kunne sittet og reflektere på er det ingen som hadde reagert. 
Men med de prosesser som settes i gang er det tydelig at dette er planlagt til å bli noe stort, men som 
skal fremstå lite og nedtonet fordi det skal gjennomføres for en hver pris og ikke skal tas andre hensyn. 
Vi legger også merke til at under lover, retningslinjer og planer er ikke naboloven nevnt, og at hensynet 
til andre individer går foran naboene. Selv om det er AUF sin eiendom, og selv om de legger det frem 
som at de byr på seg selv for å få fred kan man ikke droppe lover og regler fordi de ble rammet hardt av 
en hendelse. Det er ingen som bor på Utøya eller Utøyakaia, og alle i organisasjonen kan oppsøke stedet 
når de har behov for det, for så å reise hjem til sine omgivelser og få fred.  
 
Det legges frem et gap mellom Sørbråten og Utøyakaia som må forklares. Selv om det ikke er en valgt 
utforming ennå er saken like aktuell og besøkstallene som legges frem er bare synsing. Uansett hvor få 
eller mange som skal besøke et sted må det legges til rette både med snu muligheter, parkering og 
toaletter. For hvis det blir så lite besøkt som det fremlegges kan det neppe være nødvendig å bruke 
millioner av kroner på prosjektet og det burde holdes på et fornuftig nivå. For slik maktbruk og 
pengebruk er noe den vanlige mann i gata ikke kan forstå. I dag kommer bussene og snur i vår 
innkjøring, for det er ingen som kjører 15 km ekstra for å unngå å rygge ut i veien. Slik det er i dag er det 
trafikkfarlig fordi man rygger i håp om at det ikke kommer noen. Dette kommer til å fortsette. Utøya 
kommer frem på alle kartløsninger og selv om det er sagt at det ikke skal skiltes fra E-16 er det på en 
merkelig måte forklart at det kommer det til å bli. Folk finner frem med eller uten skilting og med eller 
uten turistattraksjon. Men det trenger ikke gjøres verre enn det er, og man kan legge til rette for 
selfieturismen fra hovedveien, E-16.  
 
Det er også interessant å lese at det skal legges til rette for universell utforming for å styrke interessene 
til folk med nedsatt funksjonsevne i planleggingen. Indirekte kan man lese at hit blir folk invitert. Og skal 
man invitere folk et sted og ikke tilrettelegge for toaletter og andre nødvendige fasiliteter kommer det 
til å gå utover naboene. Et nabolag med urinering og søppel er ingen tjent med. En annen viktig side er 
at det vurderes om det skal anlegges, og da kobles på vann og avløpsnett. Som ikke så mange vet starter 
kloakkledningen på Utvika Camping, og er i følge kommunen ikke mulig å få koble seg til for de som har 
ønsket det tidligere. Resultatet blir at de som må på toalettet kommer innom oss eller gjør fra seg i 
naturen. Det er også betenkelig at alle andre som ønsker å få oppgradert eiendommen sin på fjordsiden 
langs Utstranda får avslag før de har presentert saken bare fordi det er i nærheten av fjorden. Det 
eneste positive med dette er at det åpner muligheter for andre, og det må bli likhet for loven. 
 
Jeg ber om at noen med myndighet i dette landet tar ansvar for de som har behov for det og beslutter at 
en alternativ plasseringen for turistattraksjonen blir utredet parallelt med Utøyakaia, slik at alle sider i 
saken blir belyst.  
  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anita Johbraaten 
Daglig leder, Utvika Camping 



Fra: Hugo Haug (hugo.haug60@gmail.com)
Sendt: 30.01.2018 14:14:19
Til: Postmottak Statsbygg
Kopi: Magnus, Mari

Emne: 2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia -innspill
Vedlegg: 
Hei.

Det var med interesse jeg leste gjennom presentasjonen fra møtet 16/1-18, og notatet med spørsmål og svar.

Jeg har følgende innspill:

Det tilrettelegges for at besøkende til minnestedet også kan ankomme i fritidsbåt, gjerne med tidsbegrenset fortøyning
(f.eks. 1 time).  Jeg tenker her på en enkel og tilrettelagt bryggeløsning for et lite antall båter (f.eks. 4) som raskt kan
fortøye og komme til/fra uten å hindre trafikken til og fra Utøya.

Begrunnelse:
Fritidsbåter i nærområdet var ikke uten betydning den 22.juli, og i Tyrifjorden er det et betydelig antall fritidsbåter
som bør kunne ta med seg fastboende, hytteeiere og gjester vannveien til minnestedet.  Tror dette vil oppfattes som en
honnør til båtfolket, og spesielt til de som bidro aktivt i redningsarbeidet.
Jeg vil tro dette vil avlaste behovet for bilparkering også.

Takk for en informativ og god prosess så langt.

Hilsen Hugo Haug
Hytteeier i Jotaveien 36
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. 

 

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med 

Utøyakaia. 

 
Som beboer langs Utstranda, har vi i flere år levd i et enormt press og etterdønninger etter 

22.juli 2011. Vi har mange like og ulike inntrykk av denne dagen. Det som allikevel er felles 

er at man har et behov for å få muligheten til å gå videre. Dette betyr ikke at man noen gang 

kan glemme det som skjedde denne dagen, det er umulig for oss som opplevde den personlig.  

Vi støtter muligheten for at man kan lage et mindre minnested for alle berørte på Utøyakaia, 

men at man kan velge å bygge et stort minnested der man tar sikte på og både informere og 

søke og forhindre at en slik hendelse gjentas, samtidig som man har mulighet også her til å 

minnes som nasjon, samt å være et sted for tilreisende fra andre nasjoner, slik at også de kan 

trekke lærdom av det grufulle som hendte her i Norge.  

 
Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og 

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan 

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve 

hendelsen.  

 

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker 

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter. 

Med en psykososial rapport som konkluderte at det vil være for vanskelig for mange beboere 

med en plassering langs Utstranda, er det utrolig at man for annen gang velger en plassering 

her, uten at de som bor der er med i prosessen om valg av plassering. Dette har vi forstått det 

som at Statsbygg kunne ha utredet om Staten hadde kommet med forespørselen. Hvor blir det 

da av respekten for innbyggerne som satte livet på spill 22.7 for å redde flest mulig 

ungdommer, som Staten sa de skulle ivareta jf «alle berørte»? At prossessen begynner på et 

tidlig tidspunkt før flere har fått muligheten til å bearbeide egne traumer, virker også svært 

uklokt. Ved å ikke inkludere på et tidlig tidspunkt, slik alle andre berørte parter etter denne 

dagen har blitt, har man valgt å trumfe igjennom og over hodene på et helt lokalsamfunn et 

minnested som det kun var uttalt at skulle ligge i Hole og laget en vanskelig situasjon for et 

helt lokalsamfunn. Det er mange som føler på at vi har blitt overlatt  til oss selv og ofret for 

noe som kunne blitt løst ved å gå for eksempel, en kombinasjonsløsning Er det virkelig 

nødvendig å splitte mennesker som sliter helt til randen Dette er ikke en konkurranse, det er 

mennesker det gjelder. Det er ikke flertallet og mindretallet, men den psykiske helsen alene 

som bør telle nå. Ta ansvar for de løftene man kom med etter 22.7. Folket langs Utstranda har 

blitt neglisjert av Staten lenge nok. Det er rart hvordan man kunne gjøre endringer i 

Regjeringskvartalet men ikke her. Det er faktisk ikke mindre belastende å bo i et minnested 

24-7. enn å gå på jobb et sted. Hvor man bor er hele ens identitet, hvem man er. Skal man 
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måtte identifisere seg med terrorhandlingene hver dag? Hva med våre barn og deres identitet? 

Dette er en krenkelse av hele deres oppvekstmiljø som skal være trygt og skjermet fra slike 

hendelser. Barnets beste er det hjemlet ved lov at man skal søke og oppnå. Da er det nok en 

gang imot enhver fornuft at man skal bygge et nasjonalt minnested over drepte ungdommer 

midt i nabolaget og rekreasjonsmiljøet deres. Om man for eksempel hadde bygget en 

hjertebenk der folk kunne sittet sammen med slagordet «hvis en man kan vise så mye hat, 

tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen» på bakken eller setene, kunne man kanskje løst 

dette og tatt tilbake solidariteten og samholdet som var så sterkt og så viktig etter 22.7. Vise at 

vi er større enn hendelsen. 

 

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten 

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som 

Utøyakaia. Slik vi tolker plan og bygningslovens §4-1 og 4-2 skal det både utredes 

alternativer, og konsekvensutredes. Muligheter for 0-alternativ er heller ikke tatt med. Man 

har søkt å finne muligheter for å få til et stort nasjonalt minnested på en liten plass, midt i 

blant mange av dem som opplevde denne dagen. At beboernes ønske om utredning av 

minnested på Utsikten aldri har blitt vurdert eller i hensyntatt er uforståelig. Her ligger både 

veier, parkeringsplasser og en fantastisk Utsikt over Utøya allerde i nærhet til hovedvei, men 

allikevel skjermet fra både trafikk og gjenboere da det ligger i skogen. Når veien skal 

utbygges, vil den ikke bygges så langt ned. Kanskje vil dette faktisk gjøre tilgjengeligheten og 

den universelle utformingen enda lettere å forme. Hensikten med et nasjonalt minnested må 

vel være at flest mulig besøker stedet for å minnes, lære og reflektere over det som skjedde. 

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at 

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir 

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere 

avslutning på saken. 

 

Utøyakaiable valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten 

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som 

Utøyakaia. 

 

Mvh, 

 

 

Dag-Kjetil Holtane-Berge 

Utstranda 265 

3531 Krokkleiva 
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. 

 

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med 

Utøyakaia. 

 
Som beboer langs Utstranda, har vi i flere år levd i et enormt press og etterdønninger etter 

22.juli 2011. Vi har mange like og ulike inntrykk av denne dagen. Det som allikevel er felles 

er at man har et behov for å få muligheten til å gå videre. Dette betyr ikke at man noen gang 

kan glemme det som skjedde denne dagen, det er umulig for oss som opplevde den personlig.  

Vi støtter muligheten for at man kan lage et mindre minnested for alle berørte på Utøyakaia, 

men at man kan velge å bygge et stort minnested der man tar sikte på og både informere og 

søke og forhindre at en slik hendelse gjentas, samtidig som man har mulighet også her til å 

minnes som nasjon, samt å være et sted for tilreisende fra andre nasjoner, slik at også de kan 

trekke lærdom av det grufulle som hendte her i Norge.  

 
Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og 

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan 

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve 

hendelsen.  

 

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker 

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter. 

Med en psykososial rapport som konkluderte at det vil være for vanskelig for mange beboere 

med en plassering langs Utstranda, er det utrolig at man for annen gang velger en plassering 

her, uten at de som bor der er med i prosessen om valg av plassering. Dette har vi forstått det 

som at Statsbygg kunne ha utredet om Staten hadde kommet med forespørselen. Hvor blir det 

da av respekten for innbyggerne som satte livet på spill 22.7 for å redde flest mulig 

ungdommer, som Staten sa de skulle ivareta jf «alle berørte»? At prossessen begynner på et 

tidlig tidspunkt før flere har fått muligheten til å bearbeide egne traumer, virker også svært 

uklokt. Ved å ikke inkludere på et tidlig tidspunkt, slik alle andre berørte parter etter denne 

dagen har blitt, har man valgt å trumfe igjennom og over hodene på et helt lokalsamfunn et 

minnested som det kun var uttalt at skulle ligge i Hole og laget en vanskelig situasjon for et 

helt lokalsamfunn. Det er mange som føler på at vi har blitt overlatt  til oss selv og ofret for 

noe som kunne blitt løst ved å gå for eksempel, en kombinasjonsløsning Er det virkelig 

nødvendig å splitte mennesker som sliter helt til randen Dette er ikke en konkurranse, det er 

mennesker det gjelder. Det er ikke flertallet og mindretallet, men den psykiske helsen alene 

som bør telle nå. Ta ansvar for de løftene man kom med etter 22.7. Folket langs Utstranda har 

blitt neglisjert av Staten lenge nok. Det er rart hvordan man kunne gjøre endringer i 

Regjeringskvartalet men ikke her. Det er faktisk ikke mindre belastende å bo i et minnested 

24-7. enn å gå på jobb et sted. Hvor man bor er hele ens identitet, hvem man er. Skal man 
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måtte identifisere seg med terrorhandlingene hver dag? Hva med våre barn og deres identitet? 

Dette er en krenkelse av hele deres oppvekstmiljø som skal være trygt og skjermet fra slike 

hendelser. Barnets beste er det hjemlet ved lov at man skal søke og oppnå. Da er det nok en 

gang imot enhver fornuft at man skal bygge et nasjonalt minnested over drepte ungdommer 

midt i nabolaget og rekreasjonsmiljøet deres. Om man for eksempel hadde bygget en 

hjertebenk der folk kunne sittet sammen med slagordet «hvis en man kan vise så mye hat, 

tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen» på bakken eller setene, kunne man kanskje løst 

dette og tatt tilbake solidariteten og samholdet som var så sterkt og så viktig etter 22.7. Vise at 

vi er større enn hendelsen. 

 

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten 

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som 

Utøyakaia. Slik vi tolker plan og bygningslovens §4-1 og 4-2 skal det både utredes 

alternativer, og konsekvensutredes. Muligheter for 0-alternativ er heller ikke tatt med. Man 

har søkt å finne muligheter for å få til et stort nasjonalt minnested på en liten plass, midt i 

blant mange av dem som opplevde denne dagen. At beboernes ønske om utredning av 

minnested på Utsikten aldri har blitt vurdert eller i hensyntatt er uforståelig. Her ligger både 

veier, parkeringsplasser og en fantastisk Utsikt over Utøya allerde i nærhet til hovedvei, men 

allikevel skjermet fra både trafikk og gjenboere da det ligger i skogen. Når veien skal 

utbygges, vil den ikke bygges så langt ned. Kanskje vil dette faktisk gjøre tilgjengeligheten og 

den universelle utformingen enda lettere å forme. Hensikten med et nasjonalt minnested må 

vel være at flest mulig besøker stedet for å minnes, lære og reflektere over det som skjedde. 

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at 

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir 

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere 

avslutning på saken. 

 

Utøyakaiable valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten 

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som 

Utøyakaia. 

 

Mvh, 

 

 

Maria Holtane-Berge 

Utstranda 265 

3531 Krokkleiva 
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2017 I 1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede Ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakata.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli20ll, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gtrør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi fiir utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakuable valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR
NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL DETALJREGLTLERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi lår utredet Utsikten eller området, mellom El  6  og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSF. TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtwngct å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden ctter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir wrdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE  TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 20! I, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minncstedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi tår utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:
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2017/1219  lNNSlGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINN ESTED VED llTØYAKAlA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utoyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l. bor og

oppliolder seg i oniråclet rundt Umyzl. En plussering på Ljmyakaia gjor at disse ikke selv kan
velge å tippsoke ininnestedet når de ønsker det. men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs litstraiida og beboere i llole kommunc er det viktig å ivareta de som onsker
sin psykiske helse respekten og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Lltsikteii eller timrådet. mellom  E  I  (i og Llttiyakaia. slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakaizi. Ved at liegge altcmativcr blir
titredet på en grundig iiiåte tror vi det vil skape ro og også inedtore til at vi lår en raskere
avslutning på saken.

Utoyakuia lile valgt av staten som lokasjon på sainnie iiiäte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal torankring. Det bor være iiaturlig at lltsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utoyakaia.

Antall personer i litisstaiitleii:
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2017/1219  INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT  MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi tår en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR
NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 1, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, inellom El  6  og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig inåte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:
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2017/1219  INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DE'I'Al.JREGLfLERINGSPIAN FOR

N.«\SJ()NALT MINNESTICD VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten. utredet parallelt og på lik linje med
Utoyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og ltjtllt”) til den 22. juli 201 l. bor og

oppholder seg i området mndt lltoya. En tvlasseriitg på Lltoycikztia gjor at disse ikke selv kan
velge  å  twppscrke ininnestedet tiår de onsker det. men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hcndclscn.

For beboere langs Lltstraiida og beboere i llolc kommune er det viktig å ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi tår utredet lltsikten eller området, ntelloin Hlo og lltoyakaiai. slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig tnate tror vi det vil skape ro og også med fore til at vi tår en raskere
avslutning på saken.

[Jtoyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sttrbråteii ble valgt. uten

lokal forankring. Det bor vtere iiaturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon pi} lik linje som

Utoyakatizt.

Antall personer i husstzrntlett:

Navn  /  adresse:

Signatur  /  dato:
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2017/1219  INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  201  l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke ininnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det cr derfor viktig at vi tår utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig inåte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi tår en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:

Navn/adresse: --Opr\,\‘\"0L -U{'5'H13m(1z§ '

View/km uttala/em -———< f» ***”

äartat t; lifaäbfmi »  f”

? (
Signatur/dato:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig méite tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Antall personer i husstanden: it/_

Navn /adresse:

Ulärtärtfåäéx l

Signatur /dato:

f f

i i får./' åxffii/f iv” fi”
"
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  201  1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn / adresse: ik, xx, p å; Jf.?
fitta-=” »“ f; f  Årås ««« g f *

« »  (jew ;:  ?  f/ fø? /‘E-« L

rm,”  K
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2017/1219  INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El  6  og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir wrdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:

[— l/ld ,N N! ,. ". Ir:  f? a',»  (  ,-'

7’ C /  ;  /'jt f7\ fk =”;
,»""j __\ ”  —  ,  I  , .? /F:

i < ".: Af i /T',r<‘-'

,-— /‘ j‘ V '  ,” — J, f" If
i  .\ :, ‘.~.\ I/-___: ‘,I\ ,‘.<\.\ ‘V, ('I, Å/ l/

Signatur/ dato:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli  201  l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, melloni El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:
..»_[' ,  , ( '

,»"L/'_~/, _/ ,  v” ',»
VL V1» j. _,  /  ..,  —

".»—f.'jeaÅ  ,"':,/  i
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Pb8106dep
0032 Oslo

E-post: rvoslriiottulgfgigtgggl;jfggnti

2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201  1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E l 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:

—~\ V’ (J  Å  .4; ‘Tl =v— * '  ‘\;:7\ vi

ft  J

cl at r

Signatur  /  dato:

(  . ("Q .
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0032 Oslo
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT  MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011,  bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi tår utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:

fi ix,  «* y , /' ,"":‘,‘.  f  '  », " i
A.,  * » ,  * ,; *,» L å

///,9‘: Eia, f —
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Statsbygg

Pb 8106 dep

0032 Oslo

E-post: .

20l7/l2l9 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETAl.JRF.GUl.l£RINCSPLAN FOR

NASJONALT  MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Sxfzeit mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2()l l, bor og

oppholder seg i området rundt Utoyn. En plassering på Utøyakaia gjor at disse ikke selv kan
velge  å  (ippsrike ininnestedet når de onsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

Iiendelseii.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplcvdc denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi tZir utredet Utsikten eller timrådet. inelloiii Elo og Utoyakaia. slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakaia. Ved at begge zilteriiativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og (igså inedlhre til at vi lår en raskere
avslutning på saken.

Lltoyakania ble valgt av staten som lokasjon på sanime iiiäte som Sorbråtcn ble valgt. uten
lokal forankring. Det bor vaere iiaturlig at lltsikteii blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Lltcijfzikaia.

Antall personer i husstanden:

Navn  /  adresse:

Signatur /date};

e e» ._ .-



 Statsbygg

Pb 8106 dep

0032  Oslo

E-post: poslrnot§¢;1;§gQ_gg}>;§§gygg,:3,<)

2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201  1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

(
Navn  /  adresse:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El  6  og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble val gt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse: :3

C,’TS/77»?G~-“V/D/f* /5 ‘7’
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2017/1219  INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED VED L'TOYAKAlA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært tnange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2()l l, bor og
oppholder seg i området mndt Utøya. En plassering på Lltoyakttia gjor at disse ikke selv katt
velge  å  ttppsoke ntinnestetlet tiår de onsker det. men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i llole kommune er det viktig å  ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller timråtlet. mellom E l (» og Utoyakaia. slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig tnåte tror vi det vil skape ro og også med fore til at vi låt" en raskere
avslutning på saken.

Utoyakaia ble valgt av staten som lokasjon pa samme ntåte som Starbråtett ble valgt. uten

lokal forankring. Det bor være naturlig at lltsikteti blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyztkaia.

Atntall personer i ltttsstandett:
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/.  I

x  ft»

Signatur  f  dam:



,.: .  ,  :',.j_

Statsbygg

Pb 8106 dep

0032  Oslo

Epost: lltlfillllillljtkY/fhigl$ll)—X'l.[l'x.ll(i

2017/1219  INNSlGF.LSl'Z TIL FORSLAG TIL DETAIJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT  MINNESTED  VEI)  UTOYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22.  juli  201  l, bor og
oppholder seg i området  rundt  Utøya. lin plassering på Utuyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedet når de onsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere  i  Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respekten og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i  tiden etter.
l)et er derfor viktig at vi far utredet Utsikten eller området. mellom E  16  og Llmyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Lltoyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det  vil  skape ro og også mcdtbrc til at vi lår en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal lbrankring. Det bur være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

(Jtøyakaia.

Antall personer i litisstanderi:

Navn  /  adresse:
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li (i,;  i  *; (-'!,-I I», I "  )
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINN ESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli 201 1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn/adresse: CD /Å  z '

%  /f‘¢ '" "i
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2017/1219 [NNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E1 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:
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2017/1219  INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke mimiestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR
NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Antall personer i husstanden:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli 2011, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det vikti g å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/I21‘) INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNICSTEI) VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

lltøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  201  l. bor og

oppholder seg i området rundt Utøya, Fan plassering på lltoyaltztia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppstuke minnestedet ttår de onsker det. men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig al vi far tttretlet Utsikten eller området. mcllom El() og Utøyakaia. slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakztia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig tnate tror vi det vil skape ro og også tnedfore til at vi faren raskere

avslutning på saken.

lltøyakaizt ble valgt av staten som lokasjon på samme mine sont Starbråtett ble valgt. uten
lokal forankring. Det bor være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utoyakztia.

Antall personer i ltusstzttttlert: l

Navn  /  adresse:

I
./.(

Signatur  /  dato: .
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20l7/l2l‘) INNSIUELSIC TIL FORSLAG TIL l)lC'l'AL.lRl~I(iUl.lCRlN(iSl‘l.AN FOR
NASJONALT MlNNl".S'l'F.l) VEI) U'l'0YAKAlA.

Undcrlcgncdc nnskcr Utsikten, utredet  parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært tnange redningsmenn ug frivillige sum var tilstede ug ltjalp til den 22.juli 20! l. hur ug
tlpplltlltlcf seg i timratlet rundt lluiya. lin plassering pa Uttiyatkatia giur at disse ikke selv kan
velge  å  tippstike tninnesteclet tiår de (llI.\'lx'L‘l‘ det. men daglig blir patvtriiget a gjenuppleve
liendelscn.

Fur liebuere langs Utstrandat ug bebuere i llule kummuite er det viktig it ivareta de sum tittsker
sin psykiske helse respektert ug ivaretatt  etter det  mun uppluvdc denne dagen ug i tiden  etter.
l)et er derfur riktig at vi fair utredet  lltsikteti eller tnnradet. titelluin lilu ug llwvttkaiiti. slik at
det kan bli vurdert pa lik linje ug parallelt med llttiyztkziirt, Ved nt begge ttllernativet" blir
tttredet på en grundig tnåte trur vi det vil skape ru ug tigsa tnedlivre til at vi rm en raskere
avsltttttiitg på saken.

U((l_\'(l'\'iliiI ble valgt av staten sum lukasjuit pa samme tnaite sum Scirbrateii ble valgt. uten
lukal Ibrankriitg. Det hur vaere naturlig at lltsikteit blir vurdert sum lukasitiri pa lik linje sum
Utnyakaiti.

Antall persuitei" i liusstttttdeti: l

Navn  /  ttdresse:

JM l;
t) tabu/tida 2.63
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Signatur/datt):
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 Statsbygg
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2017/I219 INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MILVNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og ltjalp til den 22.  juli  201  1,  bor og

oppholder seg i ornråtlet rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjor at disse ikke selv kan

velge  å  oppsøke rninnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom 1316 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medtore til at vi lår en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på sainme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
U  toyakztia,

Navn/adresse: "VA k

u?t”=';—'”f"i2«t feat fz  stas"

Signatur  /  dato:
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2017/I219  INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT  ;\ll.\'NESTED  VED  lÅTØYAKAlA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området mndt Utøya. En plassering på Utøyakziia gjor at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestcdet når de onsker det. men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
ltendelseii.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Del er derfor viktig at vi tår utredet Utsikten eller området, mellom Elö og Utoyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi tår en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme tnåte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

N  ax n /' adresse:
.f?Qmiffl N/O,_~\,‘\»),I x  Agu-Akin )6-:’“\ _A{,/,1, l f");
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20l7/1219  INNSIGELSE  TIL  FORSLAG  TIL  DETALJRECULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTGYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  201  l, bor og

oppholder seg i området iundt Utøya. En plassering på Utoyakaizi gjor at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere  i  Hole kommune er det viktig å  ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi Far utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også inedføre til at vi tår en raskere

avslutning på saken.

Utoyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utoyakaia,

Navn / adresse:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINCSPLAN  FOR

NASJONALT  MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det vikti g å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli  20l  l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

vel ge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:
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20l7/1219  INNSIGELSE TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 20l l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia giør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke ininnestedet når de ønsker det. men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og bcbocrc  i  Hole kommune er dct viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal Forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

;
Antall personer i husstanden:

Navn  /  adresse:
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2017/l2l9  INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL l)ETAL.lRE(§ULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svazrt mange redningsmenn og Frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 20l l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utoyakaia giør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet tiår de ønsker det. men tlaglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs lltstrztttdzt og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respekten og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i  tiden etter.

Det er clerfot" viktig at vi får utredet Utsikten eller området. mellom El6 og Utøyakaia. slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utoyakztizt. Ved at begge alternativer blir
tttredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medlore til at vi fin‘ en raskere
avslutning på saken.

Lltoyzikztiet ble valgt av staten som lokasjon på sztmme tnåte som Sørbråten ble valgt. ttten

lokal foranlwing. Det bør være naturlig at lltsiktett blir vurdert som lokasjon på lik linje som
lltoyakaia.

xkttiall D=:t'.sv»tt;: tltuzstxtgiztdetsi
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2017/1219 [NNSIGELSE  TIL  FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR
NASJONALT MINNESTED  VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED  VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.

Antall personer i husstanden: Li
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2017/1219 [NNSIGELSE  TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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20l7/I2l9 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svaert inange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22._iuli 20l l. bor og
oppholder seg i  området rundt Utøya. En plassering på Lltøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge a oppsøke tninnestedet tiår de onsker det. men daglig blir påtvunget å gjcitoppleve
liendelsctt.

For beboere langs Utstrandzt og beboere i llole komniune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
l)et er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, inellom El6 og Uttiyaikaia. slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig tnate tror vi det vil skape ro og også inedfore til at vi får en raskere
avslutning på saken.

[Jtøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på sainme inåte sont Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bor være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utoyakaizi.
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22.juli 20l l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utoyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Uttayakaia.

Antall personer i husstanden:  Ø
La‘
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINN ESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble val gt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn  /  adresse:
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR
NASJONALT  MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Sveen mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedct når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respekten og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom  E I  6 og Utøyakaia. slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge  å  oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

F or beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke mimiestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Navn/adresse:

,.

tgpifjfögf/äcjfgffrfl,åøfäfxxfåf Q1/,
, a», , , 7

j;

»  , a  f  gr;
Signatur/ dato: ti»??? EL/B —



Statsbygg

Pb 8106 dep

0032  Oslo

E-post: postinottakgjgstggjlsliyggiiigi

2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAlA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 1, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E1 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det vikti g å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor vikti g at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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ZIH7/[219  INNSIGELSE  TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

I\'ASJOI\AL'l' lVll.\'NES'l'ED VED lJ'l0YAl\'AlA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og péi lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 I, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke rninnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å  ivareta de som onsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi tår tttredet Utsikten eller området, mcllom E16 og Utøyakaia. slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også iiiedlbre til at vi [år en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt ax staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utoyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svzert mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201  I, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjor at disse ikke selv kan
velge  å  oppsøke minnestedct når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kornmuire er det viktig å  ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi tår utredet Utsikten eller området, niellorn E16 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer" blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og tigså medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219  INNSIGELSE  TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 201 l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge altemativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  201  l, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El 6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE  TIL  FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED  VED UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med

Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den  22.  juli 201 l  ,  bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget  å  gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. 

 
Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med 
Utøyakaia. 
 
Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli 2011, bor og 
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan 
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve 
hendelsen.  
 
For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker 
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter. 
Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom E16 og Utøyakaia, slik at 
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir 
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere 
avslutning på saken. 
 
Utøyakaia ble valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten 
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som 
Utøyakaia. 
 
 
Antall personer i husstanden: 
 
Navn / adresse: 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur / dato: 

mailto:postmottak@statsbygg.no
Mette Bruvoll
Blindernveien 4 , 0361
�







Hytte: Utstranda 257, Krokkleiva





Fra: Knut Raugstad[kraugstad@yahoo.no]
Sendt: 09.02.2018 20:22:30
Til: Postmottak Statsbygg[postmottak@statsbygg.no]
Tittel: Innsigelse til forslag til detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Sendt fra min iPhone
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2OI7 11219 INNSIGELSE TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA.

Undertegnede Ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakata.

Svært mange redningsmenn og frivillige som va.r tilstede og hjalp til den 22. juli20ll, bor og
oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakua gtrør at disse ikke selv kan
velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve
hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker
sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.
Det er derfor viktig at vi ftir utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at
det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir
utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere
avslutning på saken.

Utøyakaiable valgt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten
lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som
Utøyakaia.
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2017/1219 INNSIGELSE TIL FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

NASJONALT MINNESTED VED  UTØYAKAIA.

Undertegnede ønsker Utsikten, utredet parallelt og på lik linje med
Utøyakaia.

Svært mange redningsmenn og frivillige som var tilstede og hjalp til den 22. juli  2011, bor og

oppholder seg i området rundt Utøya. En plassering på Utøyakaia gjør at disse ikke selv kan

velge å oppsøke minnestedet når de ønsker det, men daglig blir påtvunget å gjenoppleve

hendelsen.

For beboere langs Utstranda og beboere i Hole kommune er det viktig å ivareta de som ønsker

sin psykiske helse respektert og ivaretatt etter det man opplevde denne dagen og i tiden etter.

Det er derfor viktig at vi får utredet Utsikten eller området, mellom El6 og Utøyakaia, slik at

det kan bli vurdert på lik linje og parallelt med Utøyakaia. Ved at begge alternativer blir

utredet på en grundig måte tror vi det vil skape ro og også medføre til at vi får en raskere

avslutning på saken.

Utøyakaia ble val gt av staten som lokasjon på samme måte som Sørbråten ble valgt, uten

lokal forankring. Det bør være naturlig at Utsikten blir vurdert som lokasjon på lik linje som

Utøyakaia.

Antall personerihusstanden:  Q  .  " [f]/( /) I  O [Q (A//’7LL)

Navn /adresse:

Signatur / dato:
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Fra: Kløvvika Utvikling AS[post@klovvika.no]
Sendt: 08.02.2018 09:51:36
Til: postmottak@statsbygg.no[postmottak@statsbygg.no]
Kopi: Mari.Magnus@statsbygg.no[Mari.Magnus@statsbygg.no];
Tittel: 2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia innspill.

Her kommer vår mening i denne saken, som vi ønsker skal komme frem på lik linje
med alle andre meninger.
 
Vi presiserer at det kun er sendt ut en sms med forespørsel om ønske å stå på
listen. De som ville stå på liste har sendt e-post adresser tilbake med bekreftelse,
for så å få tilsendt dette vedlegget og beskjed om å melde tilbake hvis dem
ombestemte seg etter å ha lest.
Slik har vi dobbeltsjekket at ingen står på listen mot sin vilje. Alle sms og e-poster
er bevart som dokumentasjon.
Alle på listen står også på blindkopi på denne mailen og får gjennom det enda en
mulighet til å se hva som blir sendt inn.
 
Vennlig hilsen
Voksne fastboende, hytteeiere, frivillige og berørte etter 22. Juli 2011.
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2017/1219 Høringsuttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for nasjonalt minnested ved 
Utøyakaia  
 
Vi; fastboende, hytteeiere, frivillige hjelpere og berørte av 22.juli hendelsen, mener plasseringen av et 
nasjonalt minnested på Utøyakaia er en riktig og egnet plassering for minnestedet.  
 
Vi mener plasseringen vil gi nærhet til der hendelsen faktisk skjedde og være et skjermet og godt sted for 
refleksjon og formidling av historien. Vi mener også at de føringene Statsbygg har lagt for den kunstneriske 
utformingen vil kunne bidra til å sikre et vakkert og verdig minnested. I tillegg er det god adkomst til stedet 
og tilstrekkelig parkeringsmulighet for besøkende. 
 
Vi mener også at den prosess- og framdriftsplanen Statsbygg skisserer vil sikre tilstrekkelige informasjon 
og gi mulighet for medvirkning i den endelige utformingen av minnestedet.  
 
Vårt ønske nå er at diskusjonen om minnestedet får en verdig avslutning, at minnestedet blir bygget og at 
vi alle kan gå videre i denne saken.   
 
 
Med Vennlig hilsen     
  
Oddvar Hansen 
Lill Hege Rostad 
Liv Fagerhøi 
Anita Aubert 
Bjørn Juvet 
Thomas Cordtsen 
Janne Tobiassen 
Even Frogh 
Jo W. Harbitz 
Trond Kløvig 
Allan S. Jensen 
Reidun Pettersen 
Lisbeth R. Larsen 
Kristin Evensen 
Rita Hovind 
Helle Seta 
May Selte Adam 
Paal Adam 
Wiggo Adam 
Vera Solheim 
Tore Solheim 
Kjell Grorud 
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Maria G. Fagerhøi  
Malene G. Fagerhøi 
Kjartan Iversen 
Espen Hovind 
Marie Aubert Kleven 
Ingvild M Kleven 
Berit Stensby 
Roald Solbakken 
Sissel Frogh  
Inger Lise Øen 
Ellen Lundgren 
Einar H. Guldahl 
Jan A. Næss 
Tone H. Næss 
Cornelis Clitør 
Henrik Johansson-Aubert 
Henrik Lund Pedersen 
Hedda Kløvig 
Ane Kløvig 
Vilde Kløvig  
Mette Ruud 
Einar Karlsen 
Orna Sørdal 
Terje Sørdal 
Sjur Gautneb 
Elin Gautneb 
Aase M. Juvet 
Kjersti Buer Dolve 
Sjur Dolve 
Torbjørn Buer 
Torild Iversen 
Øystein Kleven 
Heidrun Bubic 
Sigmund Gulliksrud 
Trygg Willi Buer 
Anne-Lise Buer 
Stian Frogh 
Cecilie Hagen 
Sandra Korgerud Frogh 
Sissel Kravik 
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