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BESTILLINGSSKJEMA – OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN 

Sendes til:  Hole kommune, Areal, miljø og byggesak v/arealplanlegger 
postmottak@hole.kommune.no 
 

 
Stedsnavn 
 

 
Vik 

 
Gnr/bnr  
 

 
193/32 og 193/13 

 
Dato for utfylling 
 

 
12.06.2020 

 
Skjema er utfylt av 
 

 
Berntsen Plan & Oppmåling AS v. Maria Helene Sæther 

 
Gjeldende planstatus  

- Kommuneplan 
- Reguleringsplan 

 

Området ligger inne i planen for Vik m/E68, endelig 
vedtatt arealplan, ikrafttredelsesdato 28.09.1987. 
Innkjøringen som blir tatt med i planområdet vil være 
veien som ligger i planen Steinsbu, endelig vedtatt 
arealplan, ikrafttredelsesdato 18.01.2010. 
 
Planområdet Grenser til: Vik sentrum, endelig vedtatt 
arealplan, ikrafttredelsesdato 13.11.2000. Vik m/E68 
Hovedrasteanlegg, endelig vedtatt arealplan, 
ikrafttredelsesdato 29.04.1991. Og Steinsbu, endelig 
vedtatt arealplan, ikrafttredelsesdato 18.01.2010 

 
Forslag til plantype  
- Områderegulering 
- Detaljregulering 
- Reguleringsendring 

• Mindre endring 
• Ordinær endring 

 

Detaljregulering. 

 
Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger) 
 
 
Hovedformål og intensjoner  
 
 

Hovedmålet med planforslaget er områdefortetting, ved å 
regulere til bolig/næring på 193/32. Inkludering av 193/13 
gjør at man også får «ryddet opp» i eksisterende plan, slik 
at arealformålet stemmer med bruken. 

 
Dagens situasjon i området 
 

193/32 er i dag ikke bebygd. Eiendommen 193/13 har to 
adresser- Røyseveien 28 og 30.  
På Røyseveien 28 står det et bygg med næring, samt et 
boligbygg med næring i første etasje. På Røyseveien 30 er 
det ett bolighus. Begge eiendommene er regulert til 
næringsformål i eksisterende plan. 
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Omfang 
Størrelse på planområde, antall 
enheter o.l. 
  

Planområdet er 2,8 daa. Forslagsstiller ønsker å utvikle et 
inntil 6 etasjes bygg, med nedtrapping mot Røyseveien. 
Foreløpige planer legger til rette for oppføring av ca. 26 
leiligheter. I første- og andre etasje planlegges det 
bolig/næring (og evt. omsorgsboliger).  

 
Konsekvensutredning (KU) 
Vurdering og begrunnelse av om 
planen faller inn under KU-
forskrifta 
 

Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det iht. kap 3. 
gjøres vurderinger om det er behov for 
konsekvensutredninger i forhold til §8 i forskriften. Dette 
går på om planen vil få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn etter §10 i forskriften. Paragrafen omfatter 
følgende:  

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V 
eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, 
vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 
fredet etter kulturminneloven 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, 
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt 
eller regionalt viktige mineralressurser, områder 
med stor betydning for samisk utmarksnæring eller 
reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv  

c) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 
retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  

d) større omdisponering av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som 
er av stor betydning for landbruksvirksomhet 

e) Økt belastning i områder det fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet.  

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for 
eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning.  

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av 

naturfarer som ras, skred eller flom.  
 
Vår vurdering er at det ikke vil være behov for en 
konsekvensutredning. Arealet som skal bebygges på 
193/32 er i dag en opparbeidet hage, i et allerede bebygd 
område.  
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Konsekvenser 
- Positive og negative 
- Aktuelle utredningstemaer 
Skal omtales selv om tiltaket ikke 
utløser krav om KU etter 
forskrifta 
 

Det vil bli utført en ROS-analyse for området, og 
utredninger vedørende tema som naturmangfold, 
kulturminner, trafikk til området, sikkerhet og støy i 
forbindelse med planbeskrivelse.  
 
Positive virkninger av planforslaget vil være 
utvikling/fortetting av Vik som sentrumsområde, med 
befolkningsvekst tett på kollektivknutepunkt og offentlig 
tjenestetilbud.  

 
Eksisterende kunnskap 
Hva er allerede kartlagt? 
Avklare behov med kommunen? 
 

 
I sørøst overlapper planområdet med et naturvernområde.  
 
Grunnboringer har blitt gjennomført på eiendommene, for 
kartlegging av løsmasser/fjell. 
 

 
Eiendomsforhold 

 
Hjemmelshaver 193/13 og 32: Roger W. Ringstad 
 

 
Aktuelle tema for diskusjon 
- Vesentlige interesser som 

berøres av planinitiativet 
- Aktuelle høringsinstanser 
- Hvordan ivareta 

samfunnssikkerhet og 
beredskap 

- Forebygging av risiko og 
sårbarhet 

- Medvikringsprosesser 
 

Siden planområdet ligger i et sentrumsområde med 
eksisterende bebyggelse, ser vi ikke på samfunnssikkerhet 
og beredskap, eller vesentlige interesser som aktuelle 
tema for diskusjon. 
Aktuelle høringsinstanser vil være Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen 
Region Sør og HRA. 
Etter ROS-analysen er gjennomført vil ulike tiltak som 
forebygger risiko og sårbarhet bli vurdert og foreslått.  
Oppstart vil bli annonsert i avis. Det vil også bli informert 
direkte til nevnte høringsinstanser, naboeiendommer og 
andre interessenter. Alle disse vil ha anledning til å 
komme med innspill. Det vil også kunne avholdes møter 
slik at flest mulig vil kunne ha medvirkning i prosessen. 

 
Forslag til plannavn 
 

 
Røyseveien eller Viksveien 32 

 
Mottaker og fakturaadresse for 
gebyr for saksbehandling 
 

Cura Utvikling AS 
Josefinesgate 29 
0351 Oslo 

 
Følgende dokumentasjon skal 
legges ved bestillingsskjemaet  
 

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf) 
Ved reguleringsendring skal planavgrensning 
vises oppå gjeldende reguleringsplan.  
 

2. Forslag til planavgrensning i SOSI-format 
Kan evt. ettersendes etter oppstartsmøtet.  
 

3. Annet: (skisser, flyfoto, omtale osv., listes opp) 
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Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøtet 
 
Funksjon Navn Tlf E-post 
Forslagsstiller  
Obligatorisk oppmøte 
 

Martin Bremnæs –  
Cura Utvikling AS 

99618666 martin@curaeiendom.no 

Konsulent 
Obligatorisk oppmøte 
 

Magnus Bratli Holte - 
Berntsen Plan & 
Oppmåling AS 

99046669 magnus@bpoo.no 

 
Grunneier(e) 
 

   

 
Evt. andre 
 

Maria Helene Sæther - 
Berntsen Plan & 
Oppmåling AS   

90402924 maria@bpoo.no 

 

 


