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Endring av reguleringsplan Nedre Rudshøgda nord - vedtak om 
høring og offentlig ettersyn  
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan Nedre Rudshøgda 
nord (planid 200705), med plankart datert 15.02.2021 og planbestemmelser datert 26.01.2021, ut til 
offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd, og § 12-14. 
 

Sammendrag 

Tiltakshaver ønsker å endre deler av reguleringsplanen Nedre Rudshøgda nord, med planid 200705. 
Planen er i all hovedsak regulert til boligformål. Den gjeldende versjonen av planen ble vedtatt i 
kommunestyret 03.07.2007, sak 048/07, med en mindre endring (flytting av en gangsti) i Plan- og 
miljøutvalget 10.03.2014, sak 010/14. 
 
Endringene i dette planforslaget dreier seg om fortetting (fire eneboliger) i dagens felt B14 i 
gjeldende reguleringsplan. 
 

Saksopplysninger 

Tiltakshaver ønsker å legge til rette for tettere bebyggelse omkring Vik/Steinsåsen, i tråd med 
regionale retningslinjer for areal- og transportbruk.  
 

Bakgrunn for saken 

Foreslåtte endringer  
Tiltakshaver ønsker å øke utnyttelsen i deler av felt B14 i den eksisterende reguleringsplanen for 
Nedre Rudshøgda nord, samt å regulere inn en felles atkomst til de fire nye planlagte 
eneboligtomtene (FeA nr. 9). 
 
Plankartet foreslåes endret slik at grensen mellom feltene B13 og B14 flyttes, slik at arealet til de fire 
nye eneboligtomtene blir tilhørende felt B13 og ikke felt B14 .  
 
%BYA for felt B14 fortsetter å være 15 % (slik som fetene B25 og B15, som også har boligtomter ned 
mot fjorden), mens %-BYA for den nye delen av felt B13 (tomter med nr. 7-10) settes til 30 %. (Her 
opplyses det at opprinnelig %-BYA for felt B13 var 25 %, men som følge av vedtak av 
kommuneplanens arealdel i kommunestyret 15.02.2021 får alle eiendommer innenfor gjeldende 



reguleringsplan 30 % BYA. Dette gjelder for hele dagens felt B13, uavhengig av denne aktuelle 
planendringen.) 

 
 
I tillegg reguleres det som nevnt inn en felles avkjørsel for å sørge for tilkomst til de fire nye 
eneboligtomtene i felt B13, som også den ene gjenværende tomta i felt B14 vil benytte seg av. 
 
Bestemmelsene endres i liten grad. De fire nye eneboligene i det utvidede felt B13 vil ha de samme 
bestemmelsene hva angår høyde, parkering, takvinkel osv. som de andre eneboligene innenfor 
reguleringsplanen har. Feltet FeA9 vil og ha de samme bestemmelsene som de andre FeA-feltene. 
 
 

Tidligere prosess  
Tiltakshaver og kommune gjennomførte oppstartsmøte 25.09.2020, og varsel om oppstart ble sendt 
ut av tiltakshaver til naboer og offentlige instanser 02.12.2020, og samtidig lagt ut på Hole 
kommunes hjemmesider. Høringsfristen ble satt til 08.01.2021, og det kom inn totalt fire innspill. 
Innspillene er oppsummert og svart ut av tiltakshaver gjennom et eget dokument, som er vedlagt 
dette saksfremlegget. 
 
Administrasjonens vurdering av innspillene til varsel om oppstart, og tiltakshavers vurdering av disse 
innspillene, er at tiltakshaver har tatt tilstrekkelig hensyn til de mottatte innspillene ved 
utarbeidelsen av sitt planforslag.  
 
 

Redegjørelse for noen konsekvenser av foreslåtte endringer 
 

- Naturmiljø/naturmangfold 
Planforslaget tar hensyn til et område utenfor reguleringsplanen, nemlig skogsholtet på gbnr. 190/8. 
Dette skogsholtet fungerer i dag som en buffersone mellom landbruksområdet (uregulert område) 
og boligområdet (reguleringsplanen Nedre Rudshøgda nord), og det er ønskelig at dette skogsholtet 
skal fortsette å være buffersone selv etter fortetting og bygging på gbnr. 190/26. 



 
 
Det er derfor tatt inn i følgende rekkefølgebestemmelse i forslag til nye bestemmelser: 
§ 3.7 – Før nye boliger i feltene B13 og B14 tas i bruk, skal det opparbeides et gjerde i 
eiendomsgrensene til B13 tomt 7 og 10, samt B14 tomt 1 som buffersone til dyrka mark. Gjerdet skal 
stoppe ved starten av S1, for å sikre allmenn ferdsel i friområdene. 
 
Det vises til at det i § 3.7 er presisert at gjerdet ikke skal gå så langt ned mot fjorden at det kommer i 
konflikt med det som regulert til friluftsområder, altså felt S1: 
 

 



 
 

- ROS-analyse 
ROS-analyse ligger vedlagt saksfremlegget. Det er seks uønskede hendelser som kommer ut som 
aktuelle hendelser. Tre av dem vurderes som "ufarlige" ihht. konsekvenser, og som "lite sannsynlig" 
ihht. sannsynlighet. Dette er hendelsene "Masseras/-skred", "Radongass" og "Støy og støv fra 
trafikk". De tre siste hendelsene vurderes som "en viss fare for" ihht. konsekvenser, og som "mindre 
sannsynlig" ihht. sannsynlighet, altså noe større risiko, men fremdeles innenfor "grønn" vurdering. 
Dette er hendelsene "Ulykke i av-/påkjørsler", "Ulykke med gående/syklende" og "Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring". Likevel, alle seks hendelsene kommer ut av ROS-analysen med konklusjonen 
"Risikoen vurderes som akseptabel". Altså er det som følge av ROS-analysen ikke behov eller krav om 
tiltak for nen av de uønskede hendelsene. For hendelsen "radongass" foreslås det likevel tiltak, slik at 
risikioen minskes ytterligere. Dette er derfor omtalt i rekkefølgebestemmelsene, § 3.9.  
For de fem resterende hendelsene foreslås det ikke gjennomføring av tiltak for å minske risikioen for 
hendelsene, da dette ikke anses som nødvendig, gitt den lave risiki-scoren hendelsene fikk. Men, for 
hendelsen "massras/-skred" omtales både grunnforholdene og flomfare grundig i konklusjonen i 
ROS-analysen. Det opplyses om at området ikke inneholder kvikkleire (grunnen består av fjell), og at 
de fire nye tomtene ligger utenfor området markert som flomutsatt for 200-årsflom. 
 
 

Vurderinger 
Administrasjonen er enig med både tiltakshaver og de regionale retningslinjene for areal- og 
transportbruk at det er hensiktsmessig med en fortetting i det omsøkte området. Det vurderes slik at 
den foreslåtte endringen vil være en naturlig forlengelse av den eksistrende eneboligbebyggelsen i 
området, og at det vil være logisk å gjøre om deler av dagens felt B14 (et felt med svært 
utnyttelsesgrad) til å tilhøre felt B13 (et felt med høyere utnyttelsesgrad). Endringene vurderes å 
være i tråd med ny kommuneplanens arealdel, og er i tråd med de regionale retningslinjene og de 
kommunale overordnende føringene. 
 
De vurderinger tiltakshaver har gjort i forbindelse med skred/ras, hensynet til radon, grensen til skog 
som buffersone (hensynet til naturmiljø/naturmangfold), sosial infrastruktur, støy og trafikk finner 
administrasjonen som gode og dekkende for den endringen som økningen av antall boenheter 
medfører.  
 
 

Konklusjon  
Administrasjonen anbefaler Plan- og miljøutvalget å legge forslag til endring av reguleringsplan Nedre 
Rudshøgda nord ut på høring og offentlig ettersyn, slik det nå foreligger. 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg: 
Illustrasjonsplan_Snitt_Perspektiver_Nedre Rudshøgda Nord 
Merknader_Nedre Rudshøgda Nord 
Plankart_Nedre Rudshøgda Nord 
ROS-analyse_Nedre Rudshøgda Nord 
Planbestemmelser_Nedre Rudshøgda Nord datert 260121 
Planbestemmelser_Nedre Rudshøgda Nord_med viste endringer 
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