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Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak:  

1. I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia slik som vist 
på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.  

2. I medhold av Pbl § 12-14 oppheves detaljplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.  

* * *  

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. 
Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen 
stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 
3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no. 

  
 
Plan- og miljøutvalget - 008/20 
23.03.2020  
Møtebehandling: 
Per Christian Gomnæs (H) mente det var en stor svakhet at private vanninntak i Tyrifjorden ikke var 
kartlagt i saksutredningen til Asplan Viak. Han ba om en total kartlegging av all vannbruk i 
Tyrifjorden.  
Elisabeth Klever (H) la da frem følgende forslag som tilleggspunkt: 
"Det skal tas prøver av vannkvaliteten før oppstart av anleggsarbeidet samt under anleggsarbeidet 
ved vanninntak og i springen i boliger/hytter i influensområdet. Det skal i tillegg tas prøver i en 
referansesituasjon i Tyrifjorden utenfor influensområdet. 
Tiltakshaver skal sikre at vannforsyning har vannkvalitet som ikke er forringet som følge av 
mudringen. 
Kravene skal innarbeides i program for bærekraftig byggeplass og drift, der aktuelle avbøtende tiltak 
skal listes opp." 
 
Per Christian Gomnæs (H) foreslo å legge til (i kursiv) i setningen: .....vannkvalitet som ikke er 
forringet som følge av mudringen og anleggsarbeider på land. 
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Dette tilleggspunktet med tilføyelsen til Gomnæs, ble enstemmig vedtatt. 
 
Marte D. Rognlien (Sp) la deretter frem følgende forslag til vedtak: "Saken utsettes, til det er 
utarbeidet en totalt uavhengig helsekonsekvensutredning og (om det er mulig) sendt hele saken til 
sivilombudsmannen for en uavhengig vurdering om stat/kommune har gjort alt riktig og involvert alle 
berørte parter, da saken er veldig betent og vanskelig." 
Utvalgsleder ba om votering over forslaget, dette falt med en stemme, Sp. 
Utvalgsleder ba om votering over rådmannens innstilling pkt. 1, denne ble vedtatt mot en stemme, 
Sp. 
 
Utvalgsleder ba deretter om votering over rådmannens innstilling pkt. 2, denne ble vedtatt mot en 
stemme, Sp. 
 

 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak:  

1. I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia slik som vist 
på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.  

2. I medhold av Pbl § 12-14 oppheves detaljplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.  

3. Det skal tas prøver av vannkvaliteten før oppstart av anleggsarbeidet samt under 
anleggsarbeidet ved vanninntak og i springen i boliger/hytter i influensområdet. Det skal i 
tillegg tas prøver i en referansesituasjon i Tyrifjorden utenfor influensområdet. Tiltakshaver 
skal sikre at vannforsyning har vannkvalitet som ikke er forringet som følge av mudringen og 
anleggsarbeider på land. Kravene skal innarbeides i program for bærekraftig byggeplass og 
drift, der aktuelle avbøtende tiltak skal listes opp. 

                                    * * *  

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. 
Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen 
stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 
3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no. 

  
 
Kommunestyret - 013/20 
14.05.2020  
Møtebehandling: 
Habilitet 
Ordfører henviste til brev fra advokat Heggen Brørby der det er er stilt spørsmål rundt habiliten for 
Tom Olsen (Ap) og Oddvar Hansen (H). Ordfører opplyste at henvendelsen har blitt oversendt til KS. 
Advokat i KS har på bakgrunn av de opplysningene som er oversendt uttalt at Tom Olsen og Oddvar 
Hansen ikke er inhabile.  
 
Ordfører ba Tom Olsen og Oddvar Hansen forlate salen mens habilitetsvurderingen ble gjort av 
kommunestyret. 
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Votering - habilitet 
Ingen av kommunestyrets medlemmer voterte for at Olsen og Hansen var inhabile. Begge fikk 
dermed ta plass i kommunestyret.  
 
Forslag:  
Fra Sp, ved Anita H. Gomnæs:  
«Eksisterende reguleringsplan fra 2014 opprettholdes. Det er regulert til brygge, parkering og 
rekreasjon. Denne reguleringsplan vil muliggjøre en enkel minnetavle. 
Vi vil i tillegg sende et sterkt signal til myndigheten om å sette av de pengene som er tenkt brukt til 
det foreslåtte minnestedet, på et fond til AUF. 
Mandat utarbeides og fondet øremerkes til å øke livskvaliteten til de ungdommene som ble rammet 
på Utøya 22. juli».  
 
Fra Krf, ved Hege I. Fossum:  
«Det gjennomføres en helsekonsekvensutredning før anleggsarbeidet settes i gang».  
 
Protokolltilførsel:  
Kristin F. Bjella (Sp) ba på vegne av Sp og Krf om følgende protokolltilførsel:  
«Hole Krf og Hole Senterparti oppfordrer til at det gjennomføres en helsekonsekvensutredning i 
forhold til plassering og utforming av minnesmerket før arbeidet settes i gang».  
 
Votering:  

· Plan og miljøutvalgets innstilling: Vedtatt med 17 mot 6 (Sp , Krf, Frp) stemmer.  
· Forslag fra Senterpartiet: Falt med 19 mot 4 (Sp) stemmer.  
· Forslag fra Krf: Forslaget ble trukket 

 
Forslag etter votering:  
Idun Eid (H): La frem forslag om at gruppelederne i kommunestyret møtes før kommunestyret 
25.5.2020 for å diskutere sammen hvordan den videre psykososiale oppfølgingen av berørte parter 
på Utstranda kan være. 
 
Ordfører ba rådmannen innkalle gruppelederne til et møte for å følge opp berørte parter. 
Kommunestyret støttet enstemmig forslaget. 
 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 

1. I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia slik som 
vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.  

2. I medhold av Pbl § 12-14 oppheves detaljplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.  

3. Det skal tas prøver av vannkvaliteten før oppstart av anleggsarbeidet samt under 
anleggsarbeidet ved vanninntak og i springen i boliger/hytter i influensområdet. Det skal i 
tillegg tas prøver i en referansesituasjon i Tyrifjorden utenfor influensområdet. Tiltakshaver 
skal sikre at vannforsyning har vannkvalitet som ikke er forringet som følge av mudringen 
og anleggsarbeider på land. Kravene skal innarbeides i program for bærekraftig byggeplass 
og drift, der aktuelle avbøtende tiltak skal listes opp. 

                                    * * *  

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. 



 
 

Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen 
stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 
3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no. 

 
 
Sammendrag 
Hole kommune har som lokal planmyndighet mottatt til behandling detaljreguleringsplan for 
etablering av minnested på Utøykaia. 

Det er Statsbygg som fremmer reguleringssaken. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
nasjonalt minnested etter terrorangrepene 22.juli 2011, i tråd med regjeringens vedtak om 
minnested i desember 2011 og Statsbyggs rapport av juni 2017 om egnethet av Utøykaia. 

Ved oppstarten av planarbeidet valgte Statsbygg å utarbeide et planprogram for planen. 
Planprogrammet ble, etter forutgående høring, fastsatt i september 2018. 

Planforslag for nasjonalt minnested på Utøykaia ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn 
november 2019. Høringsfristen var satt til januar 2020, og i forbindelse med høringen kom det inn 65 
merknader. Alle merknadene er gjengitt i oversikt i saksfremlegget for merknadsbehandlingen. Det 
er ikke fremmet innsigelser mot planforslaget. 

På bakgrunn av de innkomne merknadene er planforslaget for nasjonalt minnested på Utøyakaia 
endret og tilpasset noe, men ikke i så stor grad at det kreves ny høringsrunde.  

Kommunens vurdering er at planforslaget svarer ut de føringer og rammer gitt gjennom 
planprogrammet, og at tiltakshaver har kommentert og svart ut merknadene mottatt i 
høringsperioden til planforslaget. Gjennom medvirkning og innspill i høringsperioden til både 
planprogrammet og planforslaget har det kommet frem hensyn som tiltakshaver har tilpasset 
planforslaget etter. Kommunen har vurdert og kommet med sine forslag. 

 
Saksopplysninger 
 
Dagens planstatus 
Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301, vedtatt 
24.03.2014. Forslagsstiller var AUFs fond til gjenreisning av Utøya, og hensikten med planen var å 
legge til rette for bedre og sikrere adkomst-, parkerings- og leveringsforhold for trafikk til Utøya. I 
tillegg ønsket man å regulere området rundt den eksisterende boligen til gjeldende bruk. I 
planbeskrivelsen tilhørende «Utøystuen» redegjøres det for trafikk i tilknytning til besøk til og fra 
Utøya, og også behovet for parkeringsplasser til både busser og biler. Området som det framstår er i 
tråd med denne planen. 

Det planforslaget som nå foreligger, er i hovedsak en omfordeling av de samme funksjonene som 
gjeldende plan åpner for; med unntak av at område for minnested tilføyes, og at areal for spredt 
boligbebyggelse erstattes med samferdselsarealer for å få mulighet for ny adkomstvei fra fylkesveien 
og ned til Utøyakaia. 
 
Planen «Utøystuen» vil i sin helhet bli erstattet av reguleringsplan for etablering av minnested på 
Utøyakaia. 
 
Planområdet fungerer i dag som fergeleie for Utøya-ferga, med tilhørende parkeringsareal og 
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adkomstvei fra fylkesveien. Det ligger en trafo i området, som blant annet betjener sjøledning som 
forsyner Utøya med strøm. I tillegg er det en grusstrand der, og naturarealer med 
vegetasjon. Området er tilrettelagt for enkel funksjonalitet og begrenset besøkstrafikk. 
 
Planforslaget berører følgende eiendommer: 

Gbnr. Hjemmelshaver 
234/7 AUF 
234/159 Statsbygg 
2155/1 Fylkeskommunen 

 
Plansaksbehandlingsdatoer: 

Prosess Lovverk Dato 
Planinitiativ/Oppstartsmøte Pbl § 12-8 September 2017 
Varsel om 
oppstart/kunngjøring av 
planarbeidet 

Pbl § 12-8 21. desember 2017 

Planprogram på 
høring/offentlig ettersyn 

Pbl § 12-9 19.12.2017- 09.02.2018 

Planprogram Pbl § 12-9 Vedtak Plan- og miljøstyret 27.08.2018. 
Vedtak kommunestyret 17.09.2018. 

Utarbeidelse av planforslag Pbl kap. 4, 5, 12  
Innsending av planforslag Pbl kap. 4, 5, 12  
Planforslaget på 
høring/offentlig ettersyn 

Pbl §§ 12-10, 12-
11 

Vedtak om å legge ut planforslaget på 
høring i Plan- og miljøutvalget 
18.11.2019.  
Høringsfrist 17.01.2020.  

Vedtak 
merknadsbehandling 

Pbl § 12-12 Vedtak i Plan- og miljøutvalget xx.xx.xxxx 

Vedtak av planforslaget  Pbl § 12-12 Vedtak Plan- og miljøstyret xx.xx.xxxx 
Vedtak kommunestyret xx.xx.xxxx 

 
 
Bakgrunn for saken 
 
Planforslaget skal legge til rette for nasjonalt minnested etter terrorangrepene 22. juli i tråd med 
regjeringens vedtak om minnested i desember 2011 og lokalisering i juni 2017. Minnestedet skal 
etableres på Utøyakaia, side om side med aktivitetene på stedet. Det skal dermed legges til rette 
både for minnested, transport av personer og varer til og fra Utøya, og frilufts- og 
rekreasjonsområde. En sentral del av planarbeidet har vært å finne løsninger som håndterer 
trafikken med busser og biler til både Utøya og minnestedet, samt sikre at naboer og personer som 
beveger seg langs fylkesveien skjermes i nødvendig grad for innsyn til minnestedet. 
 
Medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og 
andre lokale interesser har ligget som en forutsetning for planarbeidet, og er vektlagt gjennom hele 
prosessen. 
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av et skisseprosjekt for området. I skisseprosjektet er det 
lagt til grunn ny løsning for adkomst, større grad av opparbeidelse av kjøre- og parkeringsarealer og 
nytt fergeleie. Skisseprosjektets primære fokus er utforming av fremtidig nasjonalt 
minnested. Det er utarbeidet en fysisk modell av skisseprosjektet, som er benyttet til 



 
 

flere av fotoillustrasjonene for å gi best mulig inntrykk av områdets framtidige utforming. Selve 
utformingen og skisser som viser utformingen av minnestedet er omtalt og beskrevet i vedlegg 14. 
 
 
Medvirkningsprosess og vurdering av behovet for helsekonsekvensvurdering 
 
Ved behandling og stadfesting av planprogrammet i august og september 2018, ble følgende 
tilleggspunkt lagt til:   

«Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle involverte, og som 
kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og styrker 
bedringsevne. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i planprogrammet. 
 

Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av voldsomme 
hendelse må innhentes fra nasjonale kompetansesentre. Det skal gjøres en vurdering gjennom 
drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om hvorvidt det bør gjennomføres en 
helsekonsekvensutredning. Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse.» 

 

Tilleggspunktet ble lagt til for å understreke nødvendigheten av at planprosessen ivaretar en god 
medvirkningsprosess, samt at vurderingen av behovet for en helsekonsekvensvurdering baseres på 
vurderinger fra spesialisert fagkompetanse. 

 

Administrasjonen mener at tilleggspunktet vedrørende medvirkning er ivaretatt gjennom 
planprosessen. Tiltakshaver har, slik rådmannen vurderer det, lagt til rette for en god 
involveringsprosess. Det vises i denne sammenheng til vedlegg 4, hvor tiltakshaver redegjør for ulike 
medvirkningstiltak gjennom prosessen. 

 

I dette tilfellet har det vært en forutsetning at vurderingen av behovet for en 
helsekonsekvensvurdering skal tuftes på spesialisert fagkompetanse. I den forbindelse ble 
spørsmålet om behovet for en helsekonsekvensvurdering forelagt Klinikk for krisepsykologi, jf. 
Vedlegg 8. Kommunen fikk en faglig anbefaling om å ikke gjennomføre en helsekonsekvensvurdering. 
Denne anbefalingen ble etterkommet av kommunens helseavdeling. 

 

Helseavdelingen har ved flere anledninger gjennom planprosessen, i samråd med ekstern bistand, 
gjort vurderinger av behovet for gjennomføring av en helsekonsekvensvurdering. Man har ikke på 
noe tidspunkt kommet til at det foreligger konsekvenser av planforslaget eller planarbeidet som har 
gjort dette nødvendig. I tillegg har helseavdelingen etter anbefaling gjennomført en helsekartlegging 
for å avdekke hjelpebehovet i lokalmiljøet, jf. Vedlegg 20. Redegjørelsen ble omtalt i saksfremlegget 
da planforslaget ble lagt ut på høring, jf vedlegg 19.   

 

Endringer av planforslaget etter høringsperioden 
 



 
 

· Endringer i plankartet 

· Endring 1 og 2 har bakgrunn i merknad fra SVV om siktsoner.  
· Endring 3 er nødvendig for tiltak knyttet til overvann. Endringen er vurdert av 

biolog, og gir ikke konsekvenser for hensynssonen.  
 
Tiltakshaver legger opp til tre endringer i plankartet: 

 
 

· Endring 1 og 2 har bakgrunn i merknad fra SVV om siktsoner.  
· Endring 3 er nødvendig for tiltak knyttet til overvann. Endringen er vurdert av biolog, og gir 

ikke konsekvenser for hensynssonen.  
 
 

· Endringer i planbestemmelsene 

· 3.1.3: Det åpnes ikke for trafo innenfor felt SVT2 
· 3.3.2: Åpne for utfylling av rene masser i område VFV1. Kun der dette er 

nødvendig for å sikre strandsonens stabilitet i felt LF1.   
· 5.1: Åpne for trafo og inntil 4 dører 
· 5.2: Ikke åpne for toalett ved kaia.  

 
Tiltakshaver legger opp til noen endringer i planbestemmelsene. Følgende bestemmelser foreslås 
endret:  

· 3.1.3: Det åpnes ikke for trafo innenfor felt SVT2 
· 3.3.2: Åpne for utfylling av rene masser i område VFV1. Kun der dette er nødvendig for å 

sikre strandsonens stabilitet i felt LF1.   
· 5.1: Åpne for trafo og inntil 4 dører 
· 5.2: Ikke åpne for toalett ved kaia.  



 
 

 
Endring av bestemmelse 3.1.3 og 5.1 har bakgrunn i innspill fra Ringerikskraft.  
 
Endring av 3.3.2 er diskutert i møte med kommuen. Utfyllingens hensikt er stabilitet, som er viktig for 
å sikre tilgjengeliggjøring av strandsonen. Hensikten er ytterligere omtalt i planbeskrivelsen. 
Terrengendring og masseutskifting er allerede tillatt i LF1, men tiltakene er avhengig av stabilitet for 
ikke å skli ut. 
 
Det kan være behov for etterfylling av masser. Slik bestemmelsen er utformet nå, vil dette være 
mulig- men kun dersom det gjøres for å sikre/opprettholde stabilitet. Dette forklares også nærmere i 
planbeskrivelsen. Fylkesmannen har blitt varslet om justeringen og har ikke merknader til dette.  
Endring av 5.2 er ønskelig fordi det vil bli etablert toalett under veg – det er ikke ønskelig å åpne for 
flere toaletter i området. Rekkefølgekravet vil sikre etablering før brukstillatelse.  
 
 

· Endringer av planbeskrivelsen 

 
De endringene som er gjort planbeskrivelsen etter offentlig ettersyn har tiltakshaver redegjort for i 
planbeskrivelsens forord.  
 
Tiltakshaver legger opp til følgende endringer i planbeskrivelsen: 

· Det er lagt inn et nytt kapittel 2.5 som oppsummerer og lister opp innkomne 
merknader, og sier hva som er endret i planforslaget etter offentlig ettersyn.  

· Kap. 4 er oppdatert iht. endringene. 
· Utover dette er det kun små oppdateringer der det har vært nødvendig. 

 
 
Vurderinger 
 
Merknader og innspill 
Det er mottatt 65 innspill i høringsperioden, mange av disse er likelydende innspill. 
Selve merknadsbehandlingen er gjort i et eget saksfremlegg. Rådmannen mener at forslagsstiller på 
god måte har fulgt opp og svart ut merknadene.  
 
Alle innspillene, og tiltakshavers og rådmannens kommentarer til disse, er beskrevet og redegjort for 
i vedlegg til saksfremlegget for merknadsbehandlingen. 
 
Trafikk 
I planarbeidet er det utarbeidet en egen besøksvurdering (vedlegg 3) som redegjør 
for antall og konsentrasjon av besøkende som kan forventes til minnestedet. Det er ut fra denne 
vurderingen at planens løsninger for adkomst og parkering er dimensjonert. 
 
Planforslaget legger til rette for ny adkomstrampe, som er dimensjonert for buss. Derfor vil det ikke 
lenger være nødvendig for buss å stoppe langs fylkesveien, og busspassasjerene vil da slippe å evt. 
skulle krysse fylkesveien, i tillegg til å skulle gå fra fylkesveien og ned til Utøyakaia, noe som ofte 
kunne føre til kaotiske og trafikkfarlige situasjoner. 
 
Adkomstveien til Utøyakaia legges om og avkjørselen fra fylkesveien blir liggende ca. 60 meter lenger 
nord enn i dag. Hensikten med å legge om veien er å gjøre det mulig for busser å kjøre ned og snu på 



 
 

kaia, fjerne de til tider oppstilte bussene fra fylkesveien og forbedre den universelle tilgjengeligheten 
til området. Den vil også skjerme minnestedet fra trafikken og bidra til en tryggere adkomst. 
 
Langs fylkesveien opprettholdes bussholdeplass for sørgående buss med plassering omtrent som i 
dag, med plattform for av- og påstigning. I forbindelse med busstoppet er det avsatt areal til en 
gangforbindelse til adkomstveien. 
 
Omlegging av veien med støttemurer i stedet for terrengfyllinger bidrar til at arealet nede ved kaia 
blir større, og det gir mulighet for mer fleksibilitet i utformingen. I tilknytning til adkomstveien er det 
i illustrasjonsplanen vist en mulig løsning med bilparkering og et eget areal for manøvrering og av- og 
påstigning for buss.  
 
Helse 
Prosessen rundt etableringen av et nasjonalt minnested langs Utstranda har vært langvarig og 
krevende for de berørte. Ofre, etterlatte, pårørende, fastboende og hytteeiere i nærområdet har blitt 
eksponert for den mest alvorlige krigslignende hendelsen i Norge i etterkrigstid, og har måttet 
forholde seg til minner om hendelsen og et omfattende trykk fra media og tilreisende. 
 
Klinikk for krisepsykologi har foretatt en vurdering av behovet for en helsekonsekvensutredning 
(vedlegg 8). Dette følger opp tilleggspunktet fra saksfremlegget ved stadfesting av planprogrammet, 
nemlig at «…vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse». Denne rapporten anbefaler 
lokal oppfølging. 
 
Som oppfølging på de anbefalingene som er gjort i rapporten fra Klinikk for krisepsykologi har 
kommunen kartlagt behovet for helsehjelp og hvordan hendelsene etter 22. juli 2011 har påvirket 
lokalmiljøet. Undersøkelsen besto av brev og spørreskjema, og ble sendt til alle innbyggere og 
hytteeiere over 18 år innenfor de to grunnkretsene Nes/Sønsterud og Elstangen/Haglund. 
Innbyggerne fikk mulighet til å gi sine svar skriftlig (vedlagt lå ferdigfrankert konvolutt), pr telefon 
eller i eget møte. Tjenesteområde Helse har vært opptatt av at alle skulle få mulighet til å uttale seg. 
Totalt ble det sendt ut 570 brev. Svarprosenten var ca. 12 %. Personer som ikke opplevde 
spørsmålene som relevante for seg ble bedt om å se bort fra henvendelsen. 
 
Tendensen i tilbakemeldingene er at de fleste svarer at de har det bra eller svært bra (73%). 2 % 
meddeler at de sliter, mens 12 % anser spørsmålet som ikke relevant. De 2 % av respondentene 
som svarer at de har behov for helsehjelp, har fått oppfølging av kommunen.  
 
Alle fikk også mulighet til å gi tilbakemeldinger i fritekst om hvordan de opplever at terrorangrepet 
22. juli og ulike prosesser i etterkant av hendelsen har preget lokalmiljøet. 
 
Samlet sett har dette arbeidet ikke funnet grunnlag for å utfordre vurderinger og konklusjoner som 
Klinikk for krisepsykologi har presentert i sin rapport. Rådmannen legger derfor til grunn at 
planforslaget som foreligger har tatt tilstrekkelig hensyn til de psykososiale virkninger minnestedet 
kan ha. 
 
Vedlegg nr 23 er en tilleggsvurdering gjennomført av Klinikk for krisepsykologi, ogdette vedlegget er 
lagt til saken etter høringsperioden. Denne tilleggsvurderingen støtter opp under det vedlegg nr 8 
konkluderte med. 
 
Medvirkning 
Det ble i forbindelse med vedtak av planprogram vektlagt at medvirkning skulle ha et særlig fokus i 
planprosessen, samt at planforslaget skulle inkludere en vurdering av medvirkningsprosessen, på 
bakgrunn av anbefalinger fra rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i 



 
 

Hole». Vurdering av behovet for helsekonsekvensutredning er utført av Klinikk for krisepsykologi, og  
resulterte i anbefalinger rundt tilrettelegging for medvirkning. 
 
Planbeskrivelsen inkluderer en beskrivelse av hvordan anbefalingene er fulgt opp, og hvilke konkrete 
medvirkningstiltak som er gjort i de ulike fasene i arbeidet, se vedlegg 11 – Oppsummering av 
høringsmerknader m/kommentarer. 
 
Man har i planprosessen lagt opp til medvirkning på mange ulike nivåer. Det har vært åpne dager 
på brakkekontoret som har stått på Utøyakaia, man har etablert en ekstern faglig referansegruppe og 
det har vært mye direkte involvering av særlige interessegrupper, herunder AUF, Støttegruppen, og 
nærmeste naboer. 
Dialog om skjerming, trafikksikkerhet og vedlikehold har vært naturlige temaer i møter med 
lokalsamfunnet. Men også selve minnestedet, utforming, plassering av navn, annen tekst og hedring 
av de frivilliges innsats, har vært viktige temaer. 
 
Rådmannen er oppmerksom på at det er mange som ikke støtter planforslaget, men det er også 
rådmannens oppfatting at misnøyen fortrinnsvis gjelder overordnede forhold, bl.a. plassering av 
minnestedet, og ikke selve prosessen eller kvaliteten i prosjektet. Det er lagt mye innsats i å sikre en 
god og romslig medvirkningsprosess. Prosjektet er nøye utformet og planforslaget er grundig 
utredet. Rådmannen finner at medvirkning har hatt et stort fokus i planarbeidet, og at man har sikret 
at alle inolverte og interessenter har hatt mulighet for å komme med sine innspill. 
 
Landskap/estetikk 
Naboeiendommene vil bli skjermet for innsyn til minnestedet. Mot nord blir det laget en liten fylling 
ut i sjøen ved tomtegrensen som blir beplantet, slik at eiendommene lenger mot nord også skjermes. 
Langs eiendomsgrensen plantes mer vegetasjon i ulike høyder. 
 
Både fylkesveien og eiendommene på oversiden av fylkesveien vil bli skjermet for innsynd på 
bakgrunn av den nye støttemuren som skal etableres for å bygge adkomstveien. Fra de fleste 
stedene på fylkesveien og oversiden av fylkesveien vil man derfor ikke se minnestedet. 
 
Det er satt en begrensing på 3 meters høyde på søylene i som er en del av minnestedet.  
Anlegget vil være lite synlig fra landsiden, bortsett fra enkelte siktepunkter langs vannet, 
men vil være synlig fra sjøsiden. Dimensjonene i selve prosjektet gjør at dette neppe vil være 
overveldende eller dominerende. Dette er i tråd med områdets planlagte funksjon og dermed 
hensikten bak planen. 
 
Adkomstrampe med støttemur vil derimot framstå tydelig i landskapet, særlig i perioden før 
vegetasjonen har grodd seg til ordentlig. Dette er i utgangspunktet ikke særlig mye annerledes enn i 
dagens situasjon, men inntrykket vil endre seg. Særlig i perioden før vegetasjonen har grodd seg til, 
vil adkomstveien med støttemur framstå med relativt stor kontrast til det øvrige landskapet. 
 
Realisering av planen vil således medføre en vesentlig, men midlertidig landskapsmessig virkning. 
 
Universell utforming 
Dagens utforming av planområdet er i liten grad tilrettelagt for universell utforming. Tilreisende med 
buss kan ankomme ved bussholdeplass beliggende langs Utstranda, men adkomstveien fra 
fylkesveien og ned til kaia er bratt og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Tilreisende 
med bil vil kunne kjøre helt ned til parkeringsplass ved kaia. Fra parkeringsplassen faller terrenget 
mot kaia med en helning som stedvis overstiger 1:20. MS Thorbjørn legger i tillegg til på en steinete 
strand som er lite tilgjengelig for rullestolbrukere. I de fleste tilfeller vil rullestolbrukere og andre 
bevegelseshemmede ha behov for hjelp for å komme om bord på fergen ut til Utøya. 



 
 

 
Planforslaget tilrettelegger for at biler og busser kan kjøre helt ned til kaia. Det skal etableres to hc-
parkeringsplasser. Fra parkeringsplassen for biler og busser vil terrenget ha et fall på 
mellom 1:15 og 1:20 mot rampen/brygga til MS Thorbjørn og minnestedet. Det er planlagt at 
parkeringsarealet og gangarealene ved minnestedet skal ha et fast grusdekke eller tilsvarende, slik at 
bevegelseshemmede vil ha god tilgang til både brygga og minnestedet. Som følge av de store 
forskjellene på høy- og lavvann, samt at MS Thorbjørn ikke kan legge til på en altfor slak 
rampe/strand, vil det være vanskelig å etablere ombordstigningen slik at den er universelt utformet 
uten en større ombygging av fergen. 
 
Tilrettelegging for synshemmede må følges opp i detaljfasen. Parkeringsarealet er tenkt opparbeidet 
med enkel utforming, og dermed liten bruk av kontrastfarger og ev. ledelinjer. 
 
Sammenlignet med dagens situasjon vil tilretteleggingen for universell utforming bli betydelig 
forbedret. Passasjerer fra buss og bil vil få universell tilgjengelighet til brygga og minnestedet. I dag 
har kun reisende med bil universell tilgjengelighet til kaia. Adkomstveien fra fylkesveien til 
parkeringsplassen tilrettelegges ikke med stigning som tilfredsstiller universell tilgjengelighet, men 
stigningsforholdene vil bli slakere enn det adkomstveien er i dag. En universell utformet adkomstvei 
vil være svært krevende å anlegge uten store inngrep på naboeiendommene. Ombordstigning på MS 
Thorbjørn vil heller ikke kunne utformes universelt, men et fastere og jevnere dekke vil forbedre 
situasjonen sammenlignet med i dag. 
 
Det er i bestemmelsene sikret at prinsipper for universell utforming leges til grunn for tiltak i 
planområdet. Dessuten er det spesifikt sikret at toalettanleggene skal være universelt tilgjengelige. 
 
Rådmannen finner at universell utforming er godt ivaretatt i planforslaget. 
 
Friluftsliv/allemannsretten 
Balansen mellom allemannsretten og retten til privatliv kan ofte være utfordrende. For dette 
konkrete planforslaget er situasjonen svært utfordrende, da naboer og beboere i området beskriver 
at de i dag opplever høyt press fra besøkende som er nysgjerrige på hendelsene 22. juli. 
 
Etablering av et minnested bør i seg selv bidra vesentlig til å bedre situasjonen. Selv om det vil 
tiltrekke noe flere besøkende, vil det samtidig bidra til mye tydeligere inndeling av området på 
Utøyakaia, og det vil bli enklere for besøkende å forstå hvilke områder som er tilrettelagt for 
allmennheten, og hvor disse områdene slutter. 
 
Planforslaget stiller krav om at det skal settes opp gjerde mot eiendommene i nord og sør. Mot nord 
tillates gjerdet plassert ned til strandlinjen. En port skal sikre tilgjengelighet mellom eiendommene, 
og vil ha påskrift om at allemannsretten gjelder, men også at det er en privat eiendom. Mot sør 
tillates det ikke at gjerdet oppføres nærmere strandlinjen enn 8 meter, men her er og terrenget 
utformet slik at det ikke er nødvendig med tiltak for å begrense ferdsel mot eiendommen. 
Disse forholdene er også vurdert av Fylkesmannen, som har uttrykt forståelse for behovet å skjerme 
naboene. 
 
Rådmannen vurderer at foreslått løsning med inngjerding bidrar til å markere grensen for Utøykaia 
og minnesmerket og avverge unødvendig eller utilsiktet ferdsel langs strandlinja fra de som besøker 
minnestedet, samtidig som port og tydelig skilting bidrar til å ivareta og formidle allemannsretten for 
de som vil nyte kyst- og strandlinja. Denne situasjonen er unik, og rådmannen er av den oppfatning 
at den foreslåtte løsning klarer å ivareta de motstridende hensyn som finnes i saken. 
 
 



 
 

 
 
 
 
Konklusjon  
 
Etter en omfattende prosess har Statsbygg kommet fram til at Utøyakaia er beste plassering for et 
minnesmerke. Kaia var en av de sentrale lokalitetene rundt hendelsene 22. juli, både for selve 
angrepene og for redningsinnsatsen. Utøyakaias plassering, historikk og rolle 22. juli fremhever 
stedets egnethet for etablering av et minnesmerke. 
 
Det er imidlertid også negative virkninger. I dagens situasjon er kaiområdet ikke lett tilgjengelig, med 
til tider uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. Områdets beboere har opplevd en særlig 
belastning; dels fra å være direkte involvert i hendelsene 22. juli, dels fra opplevd merbelastning som 
følge av økt besøksaktivitet i området. Samtidig er flere av de bekymret for 
virkningene et nasjonalt minnested vil ha for lokalområdet og lokalbefolkningen, både fordi de er 
bekymret for at et minnested vil føre til enda høyere besøksaktivitet, men og fordi de frykter at 
minnestedet vil være en konstant påminnelse om traumatiske opplevelser. 
 
Et viktig moment i planarbeidet har derfor vært å finne på løsninger for dels å forbedre dagens 
situasjon og dels å sikre avbøtende tiltak rundt det planlagte minnestedet. Det plansforslaget som nå 
foreligger tar hensyn til dette. 
 
Ny adkomstvei sikrer vesentlig økt tilgjengelighet og en vesentlig mer oversiktlig og trafikksikker 
situasjon på fylkesveien. Etablering av minnested, gjerde med port og beplantingsbelter hjelper til 
med å tydelig avgrense området så det er enklere for besøkende å «lese» området og dermed unngå 
utilsiktet trafikk utenfor Utøyakaia. 
 
For lokalmiljøet vil det kunne oppleves som en periodevis belastning, særlig i anleggsfasen og i den 
første tiden etter at minnestedet åpner. Det er derfor viktig at kommunen fortsetter sin aktive 
innsats for å bistå de som opplever belastning. 
 
Samtidig er det av nasjonal interesse at 22. juli-hendelsene minnes og markeres, og Utøyakaia skiller 
seg ut som en naturlig lokasjon for en slik markering, med sin unike tilknytning til både generelle 
aktiviteter på Utøya og hendelsene på selve dagen. 
 
Det er rådmannens vurdering at etablering av minnested på Utøyakaia er både riktig og viktig, for 
lokale så vel som nasjonale interesser. Det vurderes at planforslaget med høy kvalitet ivaretar ulike 
og motstridende hensyn, og legger til rette for etablering av nasjonalt minnesmerke på en helhetlig 
og god måte. Utøyakaia framstår som det beste alternativet for plassering av minnested for 22. juli 
for å sikre en meningsfull plassering, samtidig som at planforslaget viser at det er mulig å dempe og 
avbøte negative virkninger for lokalområdet. 
 
Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget.  
 
De merknadene som er kommet inn har kommunen vurdert at tiltakshaver og/eller kommune har 
svart ut, jf. eget saksfremlegg om merknadsbehandlingen. 
 
På bakgrunn av merknadsbehandlingen og ovennevnte informasjon og vurderinger anbefales det at 
detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia vedtas slik som vist på plankart revidert 3/2-20, og 
planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 6/2-20. 
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