
  02.04.2019 

1 
 

 

PLANINITIATIV OG FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE  

Saken gjelder  

Stedsnavn, tema for plan 

 

Forespørsel om oppstartsmøte i forbindelse med 

detaljregulering av Hagahaugveien 14.  

 

Saken gjelder oppstart av planarbeid med detaljregulering 

av gnr/bnr 193/35 i Hole kommune. Arealet er avsatt til 

LNF-område i kommuneplanen.  Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for fortetting med 

boligbebyggelse.  

 

I forbindelse med ovennevnte anmodes det herved om 

oppstartsmøte. 

Gnr/bnr 193/35 

Forslag til plantype  Detaljregulering 

Forslag til plannavn Hagahaugveien 14 

Tema som ønskes diskutert 

 

Adkomst, infrastruktur, planavgrensning, overvann, ROS-

tema og mulige krav til utredninger.  

Forslagsstillers fakturaadresse 

for gebyr for saksbehandling 

Faktura@boligpartner.no, Merkes med Prosjektnr: 

21902020 

Skjema er utfylt av For BoligPartner 

Ida Marie Weigård 

 

Fra forslagsstiller vil følgende delta i oppstartsmøtet:  

Funksjon Navn Tlf E-post 

Forslagsstiller  

Én skal alltid 

møte 

Sandvold Boliger v/ 

John-Petter Sandvold 

Henning Gulbrandsen 

 

 
92263153 

41475403   

 
John-petter.sandvold@boligpartner.no 
Henning.gulbrandsen@boligpartner.no 
 

Fagkyndig 

Én skal alltid 

møte 

BoligPartner v/ 

Ida Marie Weigård 

Ouren Hommel 

 

90973741 

90065635 

 
ida@mjosplan.no 

ouren.hommel@boligpartner.no 

 

Grunneier(e) 

 

   

Andre:   
 

 
 

 

Vedlegg  

1 Planinitiativ - Se krav på neste side.  ☒ 

2 Illustrasjonsplan (pdf) ☒ 
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PLANINITIATIVET 

 

I henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven § 1, skal planinitiativet omtale premissene for planarbeidet i nødvendig grad. 

Forskriften har punkter fra a til l som skal redegjøres for. Disse punktene er redegjort for i 

planinitiativet, og listen her fungerer som en innholdsfortegnelse.  

 

Redegjørelse for planinitiativet:  

a) Formålet med planen 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  02.04.2019 

3 
 

Vedlegg 1 – Planinitiativ 

PLANINITATIV 

 

a) Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med boliger i et område avsatt til LNF-

område i kommuneplanen. Sandvold Boliger er forslagsstiller. 

 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Forslag til plangrense:  

 

 

Figur 1 – Forslag til planavgrensning.  
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Avgrensningen av planområdet omfatter følgende gnr/bnr: 193/35 og del av 193/1.  

Planområdet avgrenses ved eiendomsgrensene til 193/35, men har med adkomstvei østover 

langs Hagahaugveien som går over gnr/bnr 193/1.  

Planområdet er i dag bebygd. Arealet avsatt til adkomstveg er i dag et en del av et lite 

skogsområde. Området rundt planområdet består for det meste av jordbruksområder, og det 

ligger boligområde nordøst for planområdet.  

 

Figur 2 – Utsnitt fra flyfoto hentet fra 1881.no  

Planforslagets virkninger utenfor planområdet vil primært bestå av endret kjøremønster og 

noe økt trafikk på Gjesvalhaugen. Da det ikke er noen andre boliger tett på eiendommen er det 

antatt at ingen vil få forringet sol- eller utsiktsforhold.  
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

 

Det er foreløpig skissert en løsning med 3 eneboliger. Adkomst er tenkt fra Gjesvalhaugen 

nord for planområdet og via Hagahaugveien. Illustrasjonen på figur 3 viser et utkast til mulig 

utforming av området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Foreløpig illustrasjonsplan som viser mulig utbygging. 
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d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det er vanskelig å gi noe eksakt utbyggingsvolum og angi byggehøyder så tidlig i 

planprosessen, da type boliger ikke er ferdig vurdert. I illustrasjonsplanen vist til i foregående 

punkt er det skissert inn 3 eneboligtomter. Omkringliggende boligbebyggelse består primært 

av eneboliger, gårdsbruk/småbruk og rekke/kjedehus. Boligene tenkes oppført i inntil 2 

etasjer.  

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Planområdet skal opparbeides og bygges ut i henhold til gjeldene lover og regler, dette vil 

ivareta både funksjonell og miljømessig kvalitet. Funksjonelle kvaliteter er blant annet 

tilgjengelige boenheter og universelt utformet uteområder. Miljømessige kvaliteter er både 

miljøvennlighet blant annet i form av effektiv oppvarming, og nærmiljø.  

 

Som del av planleggingen vil følgende vurderes og eventuelt sikres i planforslaget: 

- Antallet tilgjengelige boenheter 

- Muligheter for å etablere ladeplasser for EL-biler 

- Miljøvennlige byggematerialer (tre) 

- Godt isolerte boliger for å redusere energiforbruk 

- Tilrettelegging for gode grønnstrukturer 

  

 

f) Tiltaket sin virkning på, og tilpassing til, landskap og omgivelser 

Planområdet vil etter utbygging fremstå som en forlengelse av det eksisterende boligfeltet 

nordøst for planområdet. Terrenget i området heller mot nord mot Steinsfjorden. Det vil bli 

lagt vekt på at bebyggelsen skal terrengtilpasses slik at store skjæringer og fyllinger unngås. 

 

 

 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer 

Utbyggingsområdet begrenser seg til et areal som 

er avsatt til LNF-område i kommuneplanen (figur 

4). Den nye adkomstveien vil gå ved eksisterende 

vei og så krysse område avsatt til LNF-område og 

en liten del av område avsatt til boligbebyggelse. 

Plangrensen skal innsnevres og tilpasses faktisk 

behov ved innlevering av planforslag til 

1.gangsbehandling.  

 

 

 

 

Figur 4 – Utsnitt fra kommuneplanen, eiendommen 
markert i rosa. 
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Planområdet grenser til 

og vil delvis overlappe en 

gjeldene reguleringsplan 

0612 201406 – 

Vikshagen som tredde i 

kraft 05.10.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet 

I og med at planområdet pr i dag primært er bebygd, er det få kjente interesser som berøres. 

Det vil eventuelt være interesser som viser seg ved planlegging av ny adkomstvei.  

 

For øvrig kan følgende interesser bli et tema; 

- Adkomsten til boligområdet vil kunne påvirke naboer i form av mer trafikk og støy. 

- Tilknytning til VA-nettet.  

- Flere tilknytninger til strømnett 

- Nye ruter for renovatør 

- Nærhet til jernbanelinje 

 

 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 

og sårbarhet 

De innspill som kommer i forbindelse med bl.a. oppstartsvarsling og som omfatter risiko og 

sårbarhet skal omtales i planen, og om nødvendig skal det innhentes fagkyndige vurderinger 

for å dokumentere og underbygge valgte løsninger.  

Det skal utarbeides en ROS-analyse som skal følge plandokumentene.  

 

 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Offentlige organer og interesserte skal varsles. Liste over naboer/gjenboere må fås tilsendt av 

kommunen.  

Figur 5 – Utsnitt tilgrensende reguleringsplan 
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k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Medvirkning i planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsling og offentlig 

høring, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til planforslaget. Kommunen og andre 

fagkyndige skal rådføres der det er behov for dette.  

Varsling skal skje via brev til både naboer og vanlige høringsinstanser j.fr. adresseliste. 

Varsling skal også kunngjøres i en avis, samt på kommunens nettside. 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

15 a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, jf. 

KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav a)? 

Begrunnelse: 

Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §6, 1.ledd bokstav a, vedlegg 1 

og 2. 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav b)? 

Begrunnelse: 

Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §6, 1.ledd bokstav b. 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

15 b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, første ledd, bokstav a)? 

Begrunnelse: 

Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §8, 1.ledd bokstav a, vedlegg 2. 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

15 c) Opplysninger som skal legges fram av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 

myndighets vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9 

Tiltaket ligger inntil et eksisterende boligfelt og det vil legges til rette for en videre fortetting med 

boliger, opparbeiding av adkomstveg(er), uteoppholdsarealer, lekeplass og lignende på området. 

Ingen kjente miljøverdier blir berørt. Det er ingen forventede virkninger som kan følge av bruk av 

naturressurser. Planen har ingen forventede virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall ut over den mengde som blir produsert av husholdningene. 
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15 d) Forslagstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlig 

virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

Det vurderes at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter KU-

forskriftens §10. 

 

Med vennlig hilsen 

for BoligPartner AS 
 

v/Ida Marie Weigård (sign) 


