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BESTILLINGSSKJEMA – OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN 

Sendes til:  Hole kommune, Areal, miljø og byggesak v/arealplanlegger 

postmottak@hole.kommune.no 

 

 

 

Stedsnavn 

 

 

Nordre Loreåsen i Hole kommune 

 

Gnr/bnr  

 

 

187/1 

 

Dato for utfylling 

 

07.02.2020 

 

Skjema er utfylt av 

 

Arealplanlegger Knut Sterud 

 

Gjeldende planstatus  

- Kommuneplan 

- Reguleringsplan 

 

Utbygd regulert hytteområde basert på gammel 

disposisjonsplan 

 

Forslag til plantype  

- Områderegulering 

- Detaljregulering 

- Reguleringsendring 

• Mindre endring 

• Ordinær endring 

 

Detaljreguleringsplan 

 

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

 

 

Hovedformål og intensjoner  

 

 

Oppgradering av plansituasjonen. Riktig 

dimensjonering av veger i området. Utvidelse fra 

BYA=90 m2 til 130 m2. Formalisering av 

adkomstveg til flytebrygge/strandlinje. Mulighet for 

noen nye tomter. Ønske om å slippe 

dispensasjonssøknader i framtida. 
 

Dagens situasjon i området 

 

Gammelt utbygd større hytteområde fra 1960-tallet 

som omfatter ca. 302 dekar. Området er oppgradert 

infrastruktur i form av vann- og avløp gjennom de 

siste årene. 80 bygslingstomter på 1,4-2,0 dekar og 5 

ubebygde tomter. Grenser til Søndre Loreåsen med 

17 bebygde tomter. 
 

Omfang 

Størrelse på planområde, antall enheter 

Søndre Loreåsen med inntil 90 tomter (inkl. de 85 

som er godkjent).  
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Konsekvensutredning (KU) 

Vurdering og begrunnelse av om planen 

faller inn under KU-forskrifta 

 

Nei, området vil ikke bli endret i forhold til det som 

er utbygd i vesentlig grad. Tiltaket vil ikke medføre 

vesentlig endring i forhold til samfunn og miljø. 

 

Konsekvenser 

- Positive og negative 

- Aktuelle utredningstemaer 

Skal omtales selv om tiltaket ikke utløser 

krav om KU etter forskrifta 

 

Regulering vil resultere i et samlet regulert område 

og vil føre til en mer ryddig og oversiktlig 

framstilling av området. Sikre at tomter ligger inne i 

kartgrunnlag med riktig areal. Veger og annen 

infrastruktur vil få riktig dimensjonering i forhold til 

det som er utbygd. Området som har store tomter vil 

kunne medføre en økning fra BYA=90 m2 til 

BYA=130 m2. Dette vil gi en bedre arealutnyttelse 

av området.  
 

Eksisterende kunnskap 

Hva er allerede kartlagt? 

Avklare behov med kommunen? 

 

Oversikt over eksisterende tomter og infrastruktur i 

regi av velforeningen. Behov for avklaring av 

kommunens eiendomskart for området og om 

kommunen kan stille kartgrunnlag til rådighet. 

Omfang av framtidig regulert område og hvor mye av 

tilgrensende område (LNFR) som bør inngå i 

detaljreguleringsplan må avklares med kommunen i 

oppstartsmøte. 

 

 
 

Eiendomsforhold 
Bygslingstomter hos grunneier Einar Marstrander på 

eiendommen 187/1. 

 
 

Aktuelle tema for diskusjon 

- Vesentlige interesser som berøres av 

planinitiativet 

- Aktuelle høringsinstanser 

- Hvordan ivareta samfunnssikkerhet og 

beredskap 

- Forebygging av risiko og sårbarhet 

- Medvirkningsprosesser 

 

Det må avklares i oppstartsmøte. 

 

Forslag til plannavn 

 

 

 

Mottaker og fakturaadresse for gebyr 

for saksbehandling 

 

Nordre Loreåsen Velforening v/Erik Reium 

 

 

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved 

bestillingsskjemaet  

 

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf) 

Ved reguleringsendring skal planavgrensning 

vises oppå gjeldende reguleringsplan.  
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2. Forslag til planavgrensning i SOSI-format 

Kan evt. ettersendes etter oppstartsmøtet.  

 

3. Annet: (skisser, flyfoto, omtale osv., listes 

opp) 

 

 
 

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøtet 

 

Funksjon Navn Tlf E-post 

 

Forslagsstiller  

Obligatorisk 

oppmøte 

 

Nordre Loreåsen Velforening 

v/leder Erik Reium, Hildertunet 

26, 1341 Slependen 

 

90097619 Erik.reium@peronalinvest.no 

 

 

Konsulent 

Obligatorisk 

oppmøte 

 

Grinaker Utvikling AS 

v/Arealplanlegger/seniorrådgiver 

Knut Sterud, Søndre Grinaker, 

Ginakerlinna 144, 2760 Brandbu 

90667000 post@grinaker.net 

 

 

Grunneier(e) 

 

   

 

Evt. andre 
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