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Kommuneplan Arealdel 2021-2030 - vedtak 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens 
arealdel for Hole kommune 2021-2030, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse. 

2. Kommuneplanens arealdel oversendes departementet (Klima- og miljødepartementet) for 
stadfesting for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jfr. Markaloven §6 

3. Administrasjonen skal be Fylkesmannen om mekling for å få løst innsigelsen vedr. nytt 
boligområdet B5 på Storøya. 

 
Plan- og miljøutvalget - 005/21 
25.01.2021  
Møtebehandling: 
Tom Olsen (Ap) la frem følgende forslag til vedtak: Områdene Bønsnes/Svarstad og Åsbakken skal tas 
ut av planen.  
Utvalgsleder ba om votering, forslaget falt med tre stemmer, Tom Olsen (Ap), Kristin V. Jansen (Ap) 
og John Fekjær (Sp).  

Per Christian Gomnæs (H) påpekte skrivefeil og manglende presiseringer i planbeskrivelsen. Han ba 
administrasjonen  rette dette før saken behandles i kommunestyret. Utvalget samtykket til språkvask 
og presiseringer. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens 
arealdel for Hole kommune 2021-2030, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser 



 
 

og planbeskrivelse. 
2. Kommuneplanens arealdel oversendes departementet (Klima- og miljødepartementet) for 

stadfesting for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jfr. Markaloven §6 
3. Administrasjonen skal be Fylkesmannen om mekling for å få løst innsigelsen vedr. nytt 

boligområdet B5 på Storøya. 

 
 
Levekårsutvalget - 005/21 
26.01.2021  
Møtebehandling: 
Kenneth Bekkemoen (Sv) stiller spørsmål ved om denne type saker skal tas opp i levekårsutvalget. 
Utvalgsleder svarte at slike saker skal opp i alle utvalg, og i levekår som informasjon, hvis det påvirker 
våre primærområder, (helse/skole/kirke/kultur/idrett), slik at utvalget kan gi innspill. 
Kenneth Bekkemoen (Sv) spilte inn at levekårsutvalget anbefaler formannskapet å vedta  
kommunedirektørens forslag til vedtak. Utvalget samtykket til dette.  

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Levekårsutvalget: 
Levekårsutvalget anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:  
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens 
arealdel for Hole kommune 2021-2030, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse. 

2. Kommuneplanens arealdel oversendes departementet (Klima- og miljødepartementet) for 
stadfesting for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jfr. Markaloven §6 

3. Administrasjonen skal be Fylkesmannen om mekling for å få løst innsigelsen vedr. nytt 
boligområdet B5 på Storøya. 

 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet - 002/21 
27.01.2021  
Møtebehandling: 
Habilitet 
Jørn Inge Frøshaug (Ap) ba formannskapet vurdere hans habilitet da han er bosatt i Åsbakken. 
Frøshaug preiserte at han ikke har økonomiske interesser i områdët. Formannskapet erklærte 
enstemmig Frøshaug habil for behandling av saken.  
 
Forslag:  
Kristin V. Jansen (Ap): «Områdene Bønsnes/Svarstad og Åsbakken skal tas ut av planen». 
 



 
 

Anita Gomnæs (Sp):  
«Røyse LNF -spredt boligbygging/bruksendring. 
Når man åpner opp for å bygge eller bruksendring i LNF må det foreligge klare retningslinjer slik at 
likhetsprinsippet blir gjeldene. 
Retningslinjer som regulerer dette må inneholde, bl.annet  at det kun er mulig å sette opp 1 
erstatningsboenhet, 1 boenhet på pr tomt og tilkobles offentlig VA,  
i tillegg til punkt 3.6.4 
Ber om at retningslinjer og føringer utarbeides før dette punktet vedtas». 
Gomnæs ba om at forslaget ble lagt til som protokolltilførsel dersom det ikke ble vedtatt.  
 
Morten Dåsnes (Sv): «Foreslått boligområde B5 på Storøya omgjøres til LNFR-området» 
Kristin F. Bjella (Sp): 

· Endre ordlyd til …minimum 30 meter fra landbruksområder» 
· Side 16: Endre fra …. Framtidige tiltak skal ikke plasseres i konflikt med viktige 

kulturminner/kulturmiljøregistret med svært høy eller høy verneverdi jf. Temaplan for 
kulturminner og kulturmiljø vest for Kroksund til «…….Temaplan for kulturminnner og 
kulturmiljø i kommunen.» 

 
Formannskapet antydet at det var behov for gruppemøter for å diskutere forslagene og at dette var 
vanskelig å gjennomføre på Teams.  
 
Ordfører foreslo utsette behandling av saken og at det settes opp et ekstraordinært 
formannskapsmøte før kommunestyrets møte 15.1.2021.  
 
Følgende tidspunkt ble besluttet: Torsdag 4.2.2021 kl. 19:00.  
 
VEDTAK - Formannskapet: 
Saken utsettes og behandles på nytt i formannskapet torsdag 4.2.2021. 

 
 
Formannskapet - 005/21 
04.02.2021  
Møtebehandling: 
Forslag:  
Sv v/Morten Dåsnes:  

1. Området B1 avsettes til LNF-område 
2. Område B5 avsettes til LNF-område 
3. Område BOP1 avsettes til LNF-område 
4. Område LNF SBN 9 og 10 avsettes til LNF-område* 
5. For områder avsatt til LNF-areal for spredt bebyggelse – framtidig (LNF SBN) 

understreker kommunestyret at vilkår og rekkefølgebestemmelser i §3.6.4. skal være 
ivaretatt før byggetillatelse gis.  

6. Kommunestyret understreker at det skal føres en streng dispensasjonspraksis i alle 
LNF-området som omfattes av arealplanen for å ivareta dyrka og dyrkbar mark, 
naturmangfold og friluftsområder. Dispenasjon til oppføring av nye bygg til bolig eller 
fritidsformål i LNF-områder kan bare gis av kommunestyret. Kommunens 
delegasjonsreglement endres i samsvar med dette.  

*Pkt. 4 ble trukket etter forhandlinger med formannskapets øvrige medlemmer.  
 
Sp v Anita H. Gomnæs:  



 
 

1. Alle nye boliger tas ut av planen.  
2. Foreslåtte hytter kan søke om bruksendring under forutsetninger i punkt 2.2.3 med 

følgende tillegg: 
· Kun en boenhet som erstatningsbolig   
· Tilkoblet godkjent VA. 

 (Teksten i 2.2.3  : Ingen tiltak før trafikksikker samleadkomst, trafikksikker skolevei, nødvendig 
teknisk og sosial  infrastruktur er godkjent. Det må også foreligge en vurdering og dokumentasjon av 
tiltakets konsekvenser og denne må være godkjent av kommunen. ) 
 
Ap v/Jørn Inge Frøshaug:  
Områder avsatt til LNF-SBN omgjøres til LNF-eksisterende.  
 
Sp v/Kristin F. Bjella: 

· Endre ordlyd til …minimum 30 meter fra landbruksområder»  
· Side 16: Endre til …. Framtidige tiltak skal ikke plasseres i konflikt med viktige 

kulturminner/kulturmiljøregistret med svært høy eller høy verneverdi. jf. Temaplan for 
kulturminner og kulturmiljø vest for Kroksund. 

 
Votering:  

· Forslag fra Ap: Falt med 3 mot 6 (H,Sv,Sp) stemmer 
· Forslag fra Sp:  

Pkt. 1: Vedtatt med 5 mot 4 (H, Sv) stemmer 
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt 

· Forslag fra Sv: 
Pkt. 1: Vedtatt med 6 mot 3 (H) stemmer 
Pkt. 2: Falt med 4 mot 5 (Ap, H) stemmer 
Pkt. 3: Vedtatt med 6 mot 3 (H) stemmer 
Pkt. 4: Utgår  
Pkt. 5: Enstemmig vedtatt 
Pkt. 6: Enstemmig vedtatt 

· Forslag fra Sp:  
Kulepunkt 1: Enstemmig vedtatt 
Kulepunkt 2: Enstemmig vedtatt 

· Kommunedirektørens forslag til vedtak med de vedtatte endringene, over:  Enstemmig 
vedtatt.  

 
 
 
VEDTAK - Formannskapet: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens 
arealdel for Hole kommune 2021-2030, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse og  med følgende endringer vedtatt i formannskapet 4.2.2021:  

· Området B1 avsettes til LNF-område 
· Område BOP1 avsettes til LNF-område 
· For områder avsatt til LNF-areal for spredt bebyggelse – framtidig 

(LNF SBN) understreker kommunestyret at vilkår og 
rekkefølgebestemmelser i §3.6.4. skal være ivaretatt før 
byggetillatelse gis.  

· Kommunestyret understreker at det skal føres en streng 
dispensasjonspraksis i alle LNF-området som omfattes av arealplanen 
for å ivareta dyrka og dyrkbar mark, naturmangfold og 



 
 

friluftsområder. Dispenasjon til oppføring av nye bygg til bolig eller 
fritidsformål i LNF-områder kan bare gis av kommunestyret. 
Kommunens delegasjonsreglement endres i samsvar med dette.  

· Alle nye boliger tas ut av planen.  
· Foreslåtte hytter kan søke om bruksendring under forutsetninger i 

punkt 2.2.3 med følgende tillegg: 
· Kun en boenhet som erstatningsbolig   
· Tilkoblet godkjent VA. 

· Endre ordlyd til «…minimum 30 meter fra landbruksområder»  
· Side 16: Endre til …. Framtidige tiltak skal ikke plasseres i konflikt 

med viktige kulturminner/kulturmiljøregistret med svært høy eller 
høy verneverdi. jf. Temaplan for kulturminner og kulturmiljø vest for 
Kroksund. 
 

2. Kommuneplanens arealdel oversendes departementet (Klima- og miljødepartementet) for 
stadfesting for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jfr. Markaloven §6 
 

3. Administrasjonen skal be Fylkesmannen om mekling for å få løst innsigelsen vedr. nytt 
boligområdet B5 på Storøya. 

 
 
 
 

 
 
Kommunestyret - 004/21 
15.02.2021  
Møtebehandling: 
Eirik Nørgaard (H) anbefalte kommunestyet å erklære han inhabil i behandling av saken da har har 
interesser i konflikt med saken. Kommunestyret erklærte Nørgaard enstemmig inhabil. Lars Gomnæs 
tiltrådte som vara under behandling av saken. Nørgaard forlot kommunestyresalen.  
 
Forslag: 
Morten Dåsnes (Sv) fremmet på nytt forslaget som ble fremmet i formannskapet.  
 
Jørn Inge Frøshaug: «Områder avsatt til LNF SB Ny endres ikke og beholdes som LNF-område i tråd 
med gjeldende plan». 
 
Anita H. Gomnæs (Sp) la frem følgende presisering til forslaget om at «alle nye boliger tas ut..». 
Punktet skal lyde: Alle nye boliger i «LNF-spredt bolig NY område» på Røyse tas ut 
 
Gomnæs opplyste også at det er kommet innspill fra fagpersoner som har forespurt om 
minumumsgrensen kan økes til 50 meter da dette har en del å si for drift av landbruket.  
Dett var enighet i kommunestyret om at det skulle fastholdes ved opprinnelig foreslåtte 30 m.  
 
Første votering (erstattet av ny votering – se ny votering, under) 

· Ap, Pkt 3:  Falt med 17 mot 6 (Ap, Mdg) stemmer 
· Sv: (Område B5 avsettes til LNF-område):  Falt med 8 mot 15 (H, Ap, Frp) stemmer 
· Sp: (Presisering: Alle nye boliger LNF SB Ny tas ut…): Falt med 11 (Sp, Ap, Mdg, Krf) mot 



 
 

12 stemmer  
· Kommunedirektørens forslag, pkt. 2: Enstemmig vedtatt 
· Kommunedirektørens forslag, pkt. 3: Vedtatt med 15 mot 8 (Sp, Mdg, Sv, Krf) stemmer 

 
Etter gruppemøte:  
 
Ny votering: 

· Kommunedirektørens opprinnelig forslag (uten formannskapets endringer: Falt med 10 
mot 13 (Sp, Ap, Krf, Sv, Mdg) stemmer  
Punkter i formannskapets innstilling i gjeldende rekkefølge: 

· Kulepkt 1  Vedtatt med 13 mot 10 (H, Frp) 
· Kulepkt 2: Vedtatt med 13 mot 10 (H, Frp) stemmer 
· Kulepkt 3: Vedtatt med 22 mot 1 (Frp) stemme 
· Kulepkt 4: Vedtatt med 20 mot 3 (Krf, Frp, H (Gomnæs)) stemmer  
· Kulepkt 5:  Falt med 11 mot 12 (H, Sv, Frp) stemmer 
· Kulepkt 6 Vedtatt med 22 mot 1 (Frp)  stemme 
· Kulepkt 7: (minimum 30 m……): Vedtatt med 22 mot 1 (Frp) stemme 
· Kulepkt 8: (Verneverdig…) Vedtatt med 22 mot 1 (Krf) stemme 
· Forslag fra Sv: (B5 avsettes til LNF): Falt med 8 mot 15 (H, Ap, Frp) stemmer   
· Kommunedirektørens forslag, pkt. 2: Enstemmig vedtatt 
· Kommunedirektørens forslag, pkt. 3: Vedtatt med 15 mot 8 (Sp, Mdg, Krf, Sv) stemmer 

 
VEDTAK - Kommunestyret: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens 
arealdel for Hole kommune 2021-2030, slikt vist på vedlagte plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse og  med følgende endringer vedtatt i kommunestyret 15.2.2021:  

· Området B1 avsettes til LNF-område 
· Område BOP1 avsettes til LNF-område 
· For områder avsatt til LNF-areal for spredt bebyggelse – framtidig 

(LNF SBN) understreker kommunestyret at vilkår og 
rekkefølgebestemmelser i §3.6.4. skal være ivaretatt før 
byggetillatelse gis.  

· Kommunestyret understreker at det skal føres en streng 
dispensasjonspraksis i alle LNF-området som omfattes av arealplanen 
for å ivareta dyrka og dyrkbar mark, naturmangfold og 
friluftsområder. Dispenasjon til oppføring av nye bygg til bolig eller 
fritidsformål i LNF-områder kan bare gis av kommunestyret. 
Kommunens delegasjonsreglement endres i samsvar med dette.  

· Foreslåtte hytter kan søke om bruksendring under forutsetninger i 
punkt 2.2.3 med følgende tillegg: 

· Kun en boenhet som erstatningsbolig   
· Tilkoblet godkjent VA. 

· Endre ordlyd til «…minimum 30 meter fra landbruksområder»  
· Side 16: Endre til …. Framtidige tiltak skal ikke plasseres i konflikt 

med viktige kulturminner/kulturmiljøregistret med svært høy eller 
høy verneverdi. (setningen som starter med “… jf. Temaplan…”. 
strykes) 

2. Kommuneplanens arealdel oversendes departementet (Klima- og miljødepartementet) for 
stadfesting for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, jfr. Markaloven §6 

3. Administrasjonen skal be Fylkesmannen om mekling for å få løst innsigelsen vedr. nytt 



 
 

boligområdet B5 på Storøya. 

 
 
Sammendrag 
Kommuneplanens arealdel er nå av en slik art at den kan tas opp til sluttbehandling, etter at alle 
innsigelser utenom innsigelse til ett område (B5 Storøya) er løst. 
 
Det kom inn en rekke høringsuttalelser, og flere innsigelser fra offentlige myndigheter. 
 
I dialog med innsigelsesmyndighetene har administrasjonen gjennomført endringer som gjør at 
innsigelsene er blitt trukket, med unntak av innsigelse til nytt boligområdet B5 på Storøya. Dette har 
ført til noe endringer i det opprinnelige planforslaget. Særlig er det blitt gjennomført en reduksjon av 
areal til spredt boligbygging, videre er foreslått boligområde B4 Steinsåsen Vest tatt ut. Det har 
medført mindre arealbeslag av LNF-områder. 
 
Innsigelsene til felt B4 (Steinsåsen Vest) og B5 (Storøya) ble behandlet særskilt i Formannskapet i 
møte den 25.03.2020, sak F-009/20, hvor det ble vedtatt å ta B4 ut fra planforslaget. Felt B5 ble 
beholdt. 
  
Slik plankart med bestemmelser og planbeskrivelse nå fremstår, kan kommunen egengodkjenne 
planen gjennom vedtak i kommunestyret. Planen vil ikke få rettsvirkning for området B5 før 
innsigelsen er løst.  
 
Etter Markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører 
Marka, stadfestes av departementet (Klima- og miljødepartementet) før planen får rettsvirkninger 
etter plan- og bygningsloven.  
 
Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak av kommuneplanen, jf. Pbl.§ 11-15 tredje ledd. 
 
Endringer etter merknads- og innsigelsesbehandlingen redegjort for i dette saksfremlegget. 
 
 
Saksopplysninger 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som benyttes til å fastlegge ønsket 
utvikling i kommunen gjennom en gitt planperiode. Kommuneplanen er todelt, og består av en 
samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen gir føringer for ønsket (areal)utvikling i kommunen, mens 
arealdelen følger opp samfunnsdelen ved å sette juridiske rammer og retningslinjer for arealbruken. 
Kommuneplanens arealdel består av plankart med tilhørende bestemmelser, og en planbeskrivelse 
med konsekvensutredning av foreslått arealbruksendringer. 

Planprosessen hittil: 

· Kommunal planstrategi 2016-2020 – vedtatt 24.10.2016 sak K-093/16 
· Planprogram kommuneplan 2018–2030 – lagt på høring 01.06.2017, sak F-021/17  
· Planprogram kommuneplan 2018–2030, samfunnsdel og arealdel – vedtatt 12.02.2018, sak K-

006/18  
· Kommuneplans samfunnsdel 2018-2030, vedtatt 10.12.2018, sak K-068/18 
· Varsel om oppstart av revisjon av arealdelen, med invitasjon til arealinnspill, samt føringer for 

innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel – vedtak 07.03.2018, sak F-011/18  
· Grovsiling av arealinnspill – vedtak 29.08.2018 sak F-044/18 og vedtak 14.11.2018 sak F-065/18 



 
 

· Førstegangsbehandling – vedtak 21.08.2019, sak F-035/19 
· Prinsippavklaring vedr. innsigelser – Feltene B4 og B5 – vedtak 25.03.2020, sak F-009/20 

 

Bakgrunn for saken 

Hovedgrepene i planforslaget er: 

· Legge til rette for mindre byggetiltak uten behov for detaljregulering på Røyse 
· Åpne for begrenset spredt ny boligbygging og bruksendring fra hytte til bolig i fem ulike 

grender/områder på Røyse 
· Utnyttingsgrad for boligbebyggelse i eldre reguleringsplaner heves til BYA = 30 %. Planer med 

høyere utnyttingsgrad endres ikke. 
· Fastlegge områder for eksisterende fritidsbebyggelse (Loreåsen) 
· Legge til rette for videre næringsutvikling på Helgelandsmoen  
· Det avsettes hensynssoner med fokus på friluftsliv og lebelteskogen 
· Hensynssoner for viktige verneverdier er lagt inn 
· Innarbeide de store samferdselsanleggene (ny E16 og Ringeriksbanen)  
· Planen omfatter ikke tettstedene Vik, Sundvollen, Sollihøgda og Helgelandsmoen, som det er 

og vil bli utarbeidet egne kommunedelplaner til. 

 

 

Høringsuttalelser  

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 4. oktober til 22. 
november 2019. Etter offentlig ettersyn kom det inn  167 høringsuttalelser og innsigelser fra 5 
statlige og regionale myndigheter. En oppsummering/sammendrag av høringsuttalelsene og 
innsigelsene samt kommunedirektørens kommentarer til disse fremkommer av vedlagte 
Merknadsbehandling (vedlegg 4). 

Ved høring av planforslaget kom det inn flere innspill til nye områder for spredt boligbygging i LNF-
område. Ingen av disse er tatt med da Fylkesmannen har kommet med innsigelse til både antall og 
omfang av foreslått ny spredt boligbebyggelse i høringsforslaget. 

Høringsuttalelsene ligger vedlagt i sin helhet. Disse er sortert etter område og tema (vedlegg 6 til 10).  

Endringer i plandokumentene  

Gjennom arbeidet med å svare ut merknader og løse innsigelsene er det gjennomført flere endringer 
både i plankartet og bestemmelsene: 

-          Arealendringer 

· Totalt areal til boligbebyggelse er særlig redusert, både gjennom fjerning av felt B4 
(Steinsåsen vest) og en reduksjon av antall tomter planlagt i områder for spredt 
boligbygging. Samlet antall nye boliger og bruksendringer er redusert fra 30 til 15. Disse er 
spesifisert i bestemmelsene § 3.6.4 - tabell 2.  

· Det er også utført endringer av hensynssonene med tilhørende bestemmelser for «Statlig 
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16» og for «Verneplan for Nordre Tyrifjorden og 



 
 

Storelva», nå som disse planene er vedtatt (27.03.2020).  
· Område for nytt masseuttak (BRU) ved Høgkastet er tatt ut av planen etter innsigelser fra 

Statens vegvesen, da deler av område er i konflikt med reguleringsplan for ny E16 Skaret-
Høgkastet. Statens vegvesen krevde her omfattende utredninger dersom det her skulle 
tillates uttak (også begrenset uttak) før bygging av ny E16. Samlet vurdering her er at evt. 
uttak av masser her bør samordnes med Statens vegvesen og byggingen av E16. 

· Foreslått område for eksisterende fritidsbebyggelse på Loreåsen er justert/redusert, etter 
innsigelse fra Fylkesmannen, slik at det tas hensyn til strandkanten og områder med 
verdifullt naturmiljø på en bedre måte. 

Arealformål som er tatt ut og eller redusert er: 

· B4 (Boligområdet Steinsåsen vest) 
· BRU (Masseuttak)  
· LNF-SBN (Spredt ny boligbygging i LNF-områdene) 

Det er ikke lagt inn nye utbyggingsformål. 

 

-          Endringer i planbestemmelsene 

· Det er utført endringer i flere av planbestemmelser etter innsigelse og faglige merknader 
fra Statens vegvesen/Viken fylkeskommune. Dette gjelder rekkefølgebestemmelser som 
trafikksikre atkomster og krav om trafikkutredninger/trafikkanalyser ved ny utbygging eller 
utvidet bruk.  

· For å kunne imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen er det utført flere endringer i 
bestemmelsene § 3.6  Landbruks-, natur- og friluftsformål. Dette går i hovedsak ut på 
reduksjon i antall nye boliger og bruksendringer, byggegrenser mot dyrka og dyrkbar mark, 
og forbud mot å etablere nye bileiligheter tilknyttet eneboliger.  

· På bakgrunn av høringsuttalelser og faglige anbefalinger har administrasjonen sett det som 
formålstjenlig å stramme opp/presisere bestemmelsene for felt B3 (Nedre Steinsåsen). Her 
er det gjort tilføyelser hva angår byggegrenser, og det er stilt plankrav ved fradeling av nye 
tomter og ved utbygging som med fører flere boenheter. 

· Det er også utført presiseringer i flere bestemmelser hva angår trafikk (trafikkutredninger/-
sikkerhet) etter uttalelser fra Fylkeskommunen.  

 

Nærmere om endringer i planbestemmelsene: 

· § 2.2.3 – presisering er gjort. Før det gis tillatelse til nye byggetiltak eller bruksendring i LNF-
SBN skal det dokumenteres trafikksikker samleatkomst og sikker skolevei. Ved avkjørsel til 
fylkesvei skal fylkeskommunal veimyndighet gi tillatelse. 

· § 3.2.2.1 m.fl. – Det settes en øvre begrensning på samlet utbygging pr tomt til maks 
BYA=250m2. Det for å unngå for stor bebyggelse på store boligtomter.  

· § 3.1.8 – en presisering av at stikkrenner som skal gå under samferdselsanlegg (vei og jernbane) 
ikke regnes som bekkelukking. 

· 3.2.2.2.2 – felt B3 (Nedre Steinsåsen) 
· Byggegrenser – det legges inn bestemmelser som regulerer byggegrense mot 

vannkant. Dette er en videreføring av bestemmelsene fra reguleringsplanene i nedre 
Rudshøgda nord og syd. Videre legges det inn byggegrense mot vei for å sikre 



 
 

nødvendig utvidelse av veien, med evt. fortau. 
· Fradeling – for å kunne sikre nødvendig sosial og teknisk infrastruktur m.m., legges 

det inn et nytt punkt som stiller krav om reguleringsplan før det tillates fradeling av 
nye tomter eller en økning av antall boenheter innenfor feltet. 

· § 3.2.2.2.3 – felt B5 (Storøya) 

· Det ble fremmet innsigelse til felt B5 fra fylkeskommunal veimyndighet. Etter dialog med  
fylkeskommunal veieier finner de å kunne trekke innsigelsen under forutsetning av at 
bestemmelsen endres slik at planområdet for B5 også skal omfatte atkomstvei fram til 
planområdet, og med kryssløsning med riks- og fylkesvei, samt at det skal utarbeides en 
trafikkutredning/trafikkanalyse som belyser konsekvensene for riks- og fylkesvegene ved en 
utbygging av B5, inkludert kryssløsningene med riks- og fylkesvei. 

· Innsigelsene til felt B5 fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen er ikke trukket. Det betyr at felt 
B5 ikke vil få rettsvirkning med vedtak av planen før innsigelsen er løst. 

· § 3.2.4 – planbestemmelsen er endret slik at området som avsettes til offentlig eller privat 
tjenesteyting ved Helgelandsmoen (BOP_1) ikke låses til kun å kunne benyttes til barnehage 
formål. 

· §3.2.5 – planbestemmelsen er skjerpet slik at det nå stilles krav til dokumentasjon av 
trafikksikker atkomst i forbindelse med planarbeidet. 

· §3.6.1 – for å unngå drifts- eller miljømessige konflikter ved bygging i LNF-områdene mellom 
eier av bolig -/næringsbygg og driver av jordbrukseiendommer skal det defineres en 
byggegrense på 30 meter mot dyrka og dyrkbar mark. Det presiseres at det ikke tillates tiltak på 
eksisterende bolig eller fritidsbolig innenfor 100-metersbelte. 

· § 3.6.3 - fylkesmannen har innsigelse til at det skal kunne tillates nye bi-leiligheter i LNF-
områdene. Bestemmelsen er nå endret, sik at dette nå ikke tillates. 

· §3.6.4 – bestemmelsen er endret slik at det presiseres at bileiligheter ikke tillates i LNF-SBN-
områdene, at ny bebyggelse ikke kan etableres nærmere dyrka mark enn 30 meter, og at maks 
antall nye boenheter/bruksendringer innenfor områdene avsatt til LNF-SBN settes til maks 15 i 
løpet av planperioden. Videre presiseres kravet om trafikksikker atkomst før det kan tillates 
bruksendring eller vesentlig utvidelse. Tabell 2 med oversikt over aktuelle felt for nye boliger og 
bruksendringer er justert etter dialog med Fylkesmannen.  

· § 3.7.2 – første ledd gjøres om til retningslinjer. Administrasjonen ser at det er vanskelig å 
håndtere kravet om dokumentasjon av at anlegg har vært i bruk siste ti årene, og mener det er 
tilfredsstillende at det kan dokumenteres at det er en varig konstruksjon. 

· §3.7.3 – andre setning endres til retningslinje. 
· Serviceanlegg – småbåthavn felt BSH1 (Storøya) – bestemmelsen skjerpes ved at det stilles krav 

om trafikkutredning. 
· §4.2.4 – ved at statlig reguleringsplan for vei og bane nå er vedtatt endres hensynssonen fra å 

være «båndlegging i påvente av ny plan» (H720) til «sone med særskilt krav til infrastruktur» 
(H410). 

-          Planbeskrivelsen 
Planbeskrivelsen er oppdatert med hensyn på de endringer som er gjennomført i bestemmelser og 
plankart. 

-          Tilleggsutredning 
For å belyse konsekvensene for ny spredt boligbygging i LNF-område på Røysehalvøya er det 
utarbeidet en tilleggsvurdering vedrørende dette temaet; «Tilleggsvurdering av spredt boligbygging i 
LNF-område i forhold til dyrkamark og matproduksjon», denne ligger som vedlegg 12 til 
Planbeskrivelsen.  



 
 

Justert plankart og bestemmelser følger vedlagt. 

 

Merknadsbehandling 

I vedlagte merknadsbehandling (vedlegg 4) er endringer og oppdateringer gjort rede for, og det er 
svart ut hvordan ulike innsigelser er løst. 

Innsigelsene til felt B4 (Steinsåsen Vest) og B5 (Storøya) ble behandlet særskilt i Formannskapet i 
møte den 25.03.2020, sak F-009/20, hvor det ble vedtatt å ta B4 ut fra planforslaget, men beholde 
felt B5. Slik plankart med bestemmelser og planbeskrivelse nå fremstår, kan kommunen 
egengodkjenne planen gjennom vedtak i kommunestyret. Planen vil ikke få rettsvirkning for området 
B5 før innsigelsen er løst. Planen som nå legges fram for behandling er i samsvar med 
Formannskapets vedtak hva gjelder felt B4 og B5. 

Administrasjonen vil gjøre oppmerksom på at planen fremmes uten at Fylkeskommune har formelt 
trukket innsigelsen tilknyttet boligområdet B4 (Steinsåsen Vest). Formell trekking av innsigelsen 
forutsetter politiksbehandling i Fylkestinget. Fylkeskommune er tilskrevet om at boligområdet B4 er 
tatt ut av planen og at plankartet er justert ihht deres forslag til løsning. Administrasjonen er av den 
oppfatning at grunnlaget for innsigelsene med dette har falt bort og planen vil kunne vedtas.  

Administrasjonen er av den oppfatning at endringene som er utført ikke er av en slik art at det kreves 
at planen legges ut til nytt offentlig ettersyn og på ny høring. 

Veien videre: 

Mekling 

I og med at det foreligger en innsigelse for Felt B5 Storøya fra både Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen vil kommunen be Fylkesmannen om meklings møte for å få løst denne innsigelsen. 
Blir ikke innsigelsen løst i meklingsmøte oversenes saken til departementet (KMD) for endelig 
avgjørelse. 
 
Stadfesting av KLD 

Etter Markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører 
Marka, stadfestes av departementet (KLD) før planen får rettsvirkninger etter plan- og 
bygningsloven.  
 
 
Konklusjon  
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta planforslaget slik det nå foreligger. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
<Plan- og bygningsloven> 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Plankart _ Riktig versjon (byttet ut 22.1.2021) 
Vedlegg 2 Planbestemmelser 
Vedlegg 3 Planbeskrivelse - 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse med vedlegg - sammenslått fil (L)(470492) 



 
 

Vedlegg 4 Merknadsbehandling 
Vedlegg 5 - Høringsuttalelser og innsigelser fra statlige og regionale myndigheter 
Vedlegg 6 - Høringsuttalelser fra private, org. og bedrifter vedr. Steinsåsen Vest - B4 
Vedlegg 7 - Høringsuttalelser fra private, org. og bedrifter vedr. Storøya - B5 
Vedlegg 8 - Høringsuttalelser fra private, org. og bedrifter vedr. områder for ny spredt boligbygging - 
LNF_SBN_1-6 
Vedlegg 9 - Høringsuttalelser fra private, org. og bedrifter vedr. andre tema / områder 
Vedlegg 10 - Formannskapets prinsippvurdering vedr. innsigelser til feltene B4 og B5 - vedtak 
25.03.20 (L)(468961) 
Vedlegg 11 Bekreftele på frafall-trekking av innsigelser 
 
 
 
 


