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Hole kommune starter nå opp arbeidet med 

kommunedelplan for Vik.  

Kommunedelplanen skal gi overordnede rammer og føringer 

for arealbruk i Vik fremover mot 2030.  

 

De viktigste fasene for medvirkning i arbeidet er: 

- Ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 

- Ved utarbeiding av planforslaget 

- Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

Du kan lese mer om medvirkning på side x. 

 

Hvordan kan jeg gi innspill til planen? 

Du kan følge med på denne nettsiden for kunngjøringer 

knyttet til planarbeidet: 

Kunngjøringer - Hole kommune  

 

Hva skjer med innspillet mitt? 

Alle innspill blir vurdert i arbeidet med planen. Det gjøres en 

skriftlig oppsummering av innspill og vurderingen av disse. 

Denne blir tilgjengelig for de som skal vedta planen.   

https://www.hole.kommune.no/kunngjoeringer.462826.no.html
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Innledning 
Arbeidet med kommunedelplan for Vik er nå i startfasen. Planprogrammet er første steg mot 

en ny helhetlig arealplan, som blir premissgivende for den videre utviklingen av Vik. Gjennom 

planprogrammet skal fremdriften, prosessen og innholdet i den nye planen avklares 

nærmere. 

Vik er Holes kommunesentrum. Sammen med Sundvollen er det i Vik vekst av bolig, 

kontornæring og handel i Hole hovedsakelig skal skje. Gjennom planstrategi for Hole, som 

ble vedtatt i desember 2020, har kommunestyret bestemt at det skal utarbeides 

kommunedelplan for Vik.  

Vik preges av flere faktorer. Den overordna planen for området er udatert, og mange større 

og mindre reguleringsplaner gjør det utfordrende å sikre en helhetlig stedsutvikling. E16 

Holeveien med av- og påkjøringsramper og pendlerparkering beslaglegger areal, og gir mye 

gjennomgangstrafikk. Vegen skiller også tettstedet fra Steinsfjorden.  

Med utbygging av statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (heretter 

FRE16) skal E16 gjennom Vik nedklassifiseres til fylkesvei. Samtidig vil Sundvollen blir et 

viktig nytt kollektivknutepunkt med jernbanestasjon. Dette vil sannsynligvis ha konsekvenser 

for både trafikkbildet og næringslivet i Vik. Derfor er det viktig at Vik først og fremst fungerer 

godt som tettsted og kommunesentrum for innbyggerne i Hole.  

Kommunen ønsker at Vik skal være et levende sted med boliger, handel, tjenesteyting og 

næring, og at det skal være et sted for folk møtes og trives. Foruten barneskolens uteområde 

og handel- og tjenestesenteret Vik torg, er det imidlertid få møteplasser i sentrum. Gjennom 

kommunedelplanen ønsker vi derfor å legge føringene for at Vik er et sted hvor: 

- Folk i alle aldre trives, møtes, vil bo og arbeide 

- Den verdifulle naturen, matjorda og kulturarven består som viktige deler av identiteten 

til Vik, og bidrar til at innbyggerne trives. 

- Det er god kontakt mellom stedet og fjorden. 

Kommunedelplan for Vik skal legge til rette for en helhetlig og bærekraftig utvikling av Vik på 

lang sikt, og samtidig gjøre oss rustet til å møte de endringene og utfordringene samfunnet 

står ovenfor. 

Planprosessen vil berøre en rekke forhold og interesser som må avveies og bli hensyntatt 

gjennom den ferdige planen. Dette inkluderer å følge opp FNs bærekraftsmål på et lokalt 

plan.  
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Planprogrammet 

Plan- og bygningsloven sier at alle kommunedelplaner skal ha et planprogram. Dette skal 

utarbeides i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er viktig fordi det 

viser hvordan planleggingen skal foregå, blant annet: 

- Formålet med planarbeidet 

- Hvordan planprosessen skal foregå med frister og deltakere 

- Hvordan interesserte og særlig berørte grupper kan medvirke i planprosessen 

- Hvilke alternativer som vil bli vurdert 

- Behovet for utredninger 

Planprogrammet er også svært viktig for å avklare tid- og ressursbruk på arbeidet.  

Forslaget til planprogram blir sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som det 

varsles oppstart av kommunedelplanen. Fristen for å gi innspill til arbeidet skal være 

minimum seks uker. Alle som vil kan gi innspill og uttalelser til arbeidet.  

 

Formålet med planen 
Hovedformålet med å utarbeide kommunedelplan for Vik er å sikre en helhetlig 

arealforvaltning i kommunesenteret. Forvaltningen skal være forankret lokalt blant 

innbyggere, næringsliv og beslutningstakere. Planen skal legge til rette for et godt og 

levende sted, og den skal være realistisk og gjennomførbar. 

Det er viktig at planen avklarer arealbruken og de ytre rammene for utvikling i Vik i henhold til 

gjeldende lovverk, og gir tydelige rammer for videre saksbehandling av tiltak innenfor 

planområdet. Dette inkluderer tiltak og områder hvor det vil være nødvendig å gjennomføre 

reguleringsplanprosess. 

Målsettinger  

Som målsettinger for planarbeidet er det foreslått lokale tilpassinger av FNs bærekraftsmål 

nr. 11, om Bærekraftige byer og lokalsamfunn, med delmål. 
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Planen skal være oppdatert, i samsvar med gjeldende 

lovverk, og fase ut utdaterte reguleringsplaner. 

 

Planen skal legge til rette for utvikling over tid, og gjøre 

oss rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Arealforvaltningen i Vik skal være bærekraftig og avveie 

ulike interesser og formål i et langsiktig perspektiv. 

 

Innbyggerne i Vik skal oppleve god helse og livskvalitet i 

alle faser av livet. 

 

 

Planen skal sikre gode bomiljø og oppvekstområder. 

 

I Vik skal det tilrettelegges for ulike boligtyper, og det 

skal arbeides for at det tilbys universelt utformede 

boliger med livsløpsstandard i ulike prisklasser. 

 

 

I Vik skal kommunen legge til rette for, og aktivt bruke 

arenaer som øker allmennhetens mulighet til å delta i 

planlegging på alle nivå.  

 

Det skal legges særlig vekt på å nå barn og unge, eldre, 

personer med funksjonsutfordringer og minoriteter. 

 

Planarbeidet skal bidra til et tettere samarbeid mellom 

befolkning, næringsliv og kommunen, og planen skal 

legge til rette for en bærekraftig utvikling av næringsliv i 

Vik 

 
Viktige natur- og kulturmiljø, og kulturminner skal være 

en ressurs og identitetsskaper i sentrumsutviklingen. 

 

Kontakten med fjorden og vannet skal bedres, uten at 

det går på bekostning av natur- og vannmiljø. 
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Kommunedelplan for Vik skal bidra til å minimere flom- 

og overvannsproblematikk, og skader som følge av 

dette. 

 

Kommunedelplan for Vik skal gi føringer som sikrer at 

eventuell nybygging skjer på trygg grunn, eller at 

påkrevde sikringstiltak blir gjennomført. 

 

  

Alle skal kunne ferdes trygt og sikkert, både funksjonelt 

og universelt. Det skal være attraktivt å velge gange, 

sykling og kollektiv fremfor privatbil. 

 

 

Det skal legges til rette for parkeringsløsninger som 

bidrar til et godt miljø i Vik. 

 

 

 

I Vik skal det være grøntområder og offentlige rom av 

høy kvalitet som er lett tilgjengelige for alle. 

 

Planen skal bidra til en oversiktlig og trygg 

trafikksituasjon som minimerer reelle og opplevde 

hindringer for ferdsel. 
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Planområdet 

I hovedsak omfatter planområdet Vik sentrum og de omkringliggende områdene som ikke er 

tatt inn i kommuneplanens arealdel (2021). Det er nødvendig å utarbeide en oppdatert 

overordnet plan i tråd med gjeldende lovverk for disse områdene. Ut over arealer som 

allerede er bebygd, eller aktuelle for bygging, omfatter dette også Viksåsen og Biliåsen 

naturreservater, og flere jordbruksområder. 

Planområdet er utvidet noe i følgende områder: 

- Ved Hagahaugveien i sør. Dette for å inkludere nylig regulert område v. 

Hagahaugveien 14 og 18. 

- Ved Hole ungdomsskole (i nord) er hele arealet som eies av skolen tatt med i 

planavgrensningen.  

- Avgrensningen er i tillegg trukket noe ut i Steinsfjorden, for å: 

o Ivareta naturvern i fjorden 

o Vurdere behovet for endring av plan i området rundt Kråkvika 

o Tilrettelegge for en bedre kontakt mellom vannet og fjorden. 

o Ivareta Steinsfjordens verdi for rekreasjon og opplevelse. 

Planområdet er ca. 1,85 kvadratkilometer / 1850 daa stort. 

Boligområdet Steinsåsen er inkludert i ny arealdel, og er dekket av flere reguleringsplaner. 

Dette er derfor ikke inkludert i kommunedelplanen.  

 

Figur 1. Planområde 
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Rammer for planarbeidet 
I all planlegging må kommunen ta hensyn til ulike føringer, som lover, forskrifter, 

retningslinjer og andre planer som har innvirkning på planen. Det er plan- og bygningsloven 

som i hovedsak legger premissene for kommunal planlegging. Plan- og bygningslovens 

formål er: 

- Å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner.  

- Å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om 

bruk og vern av ressurser.  

- Å sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal 

utføres forsvarlig.  

I planleggingen skal kommunen sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 

interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser 

for miljø og samfunn skal beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk 

utforming av omgivelsene.  

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er en felles, internasjonal arbeidsplan for å løse vår tids største 

utfordringer. De utgjør 17 mål og 169 delmål, og skal oppfylles innen 2030. Dette betyr at vi 

må arbeide for å nå målene både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Regjeringen 

forventer at kommunene inkluderer arbeidet med å nå målene i sitt planverk. Gjennom 

planstrategien har Hole kommune vedtatt å legge særlig vekt på å jobbe mot følgende mål: 

   

 

Nasjonale føringer 

Det er en rekke nasjonale føringer som må legges til grunn for arbeidet med 

kommunedelplanen. Listen nedenfor er ikke uttømmende, men består av de nasjonale 

føringene kommunen mener er mest relevante for arbeidet. 

Lovverk 

- Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, bl.a. forskrift om 

konsekvensutredninger 

- Naturmangfoldloven med verneforskrifter som gjelder i området 

- Kulturminneloven 
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- Folkehelseloven 

- Jordloven 

- Vannforskriften og EUs vannrammedirektiv 

Retningslinjer 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

- Meld. St. 15: Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, med særlig fokus på 

etablering av Aldersvennlig samfunn 

Forventninger 

- Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging 2019-2023 

Annet 

- Statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) 

Regionale føringer 

- Regional planstrategi for Viken 

- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet og Viken 

- Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 

- Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud 

- Kollektivtransportplan for Buskerud fylke 

- Regional plan for kulturminnevern Buskerud 

I tillegg til gjeldende planer, har Viken fylke påbegynt arbeidet med tre regionale planer. 

Disse er: 

- Regional plan for kompetanse og verdiskapning 

- Regional plan for areal og mobilitet 

- Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

I og med at kommunedelplanen utarbeides samtidig som de nye regionale planene, vil den 

først og fremst tilpasses gjeldende planverk. Kommunen vil imidlertid legge vekt på å tilpasse 

planen til eventuelle føringer som skulle komme frem i arbeidet med de nye regionale 

planene. 

Lokale føringer 

Kommunal planstrategi – arealstrategi 

Gjennom kommunal planstrategi er det vedtatt at vekst i Hole kommune skal konsentreres 

om Sundvollen og Vik, og at disse skal regnes som A-områder i henhold til regional plan for 

areal og transport for Buskerud. Det betyr at det skal legges til rette for høy arealutnyttelse, 

og at følgende type bedrifter og tjenester skal lokaliseres hit: 

- Kontorbedrifter med mange ansatte og besøkende 

- Besøksintensive tjenester som handel, sykehus og kommunehus 



10 
 

Kommunal planstrategi slår også fast følgende: 

- Det skal legges til rette for boligfortetting i tettstedene 

- Det skal utarbeides planer som legger til rette for bærekraftig økonomisk vekst og 

sikrer at Hole fortsatt blir en attraktiv bostedskommune 

- Behovet for ny kommunal infrastruktur skal vurderes. 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Også i samfunnsdelen er det lagt vekt på bolyst og attraktivitet, og denne skal opprettholdes 

også under utbygging av fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Det er satt et mål om at 

Hole kommunes innbyggertall skal vokse med inntil 2 % frem til 2030. Følgende mål 

vurderes som særlig relevante for arbeidet med kommunedelplanen: 

Sosial bærekraft (utdanning, folkehelse og livsløp) 

- Hole er et godt sted å leve i hele livet – innbyggerne opplever tilhørighet og føler seg 

som en verdsatt del av fellesskapet 

- Fremme innbyggernes mulighet for å delta aktivt og involveres i samfunnsutviklingen 

Økonomisk bærekraft (nyskaping, boligbygging og arbeidsplasser) 

- Bedrifter etablerer seg i kommunen 

- Godt tettsted og lokalsamfunn 

Miljømessig bærekraft (natur, miljø og sikkerhet) 

- God tilrettelegging for friluftsliv 

- Ta vare på kommunens vannressurser 

- En klima- og miljøvennlig kommune 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel følger opp både samfunnsdelen og kommunal planstrategi.  

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 2021), gir følgende viktige rammer for 

kommunedelplanen: 

- Jordvernet står sterkt i Hole. Utgangspunktet for kommunedelplanen må være å 

bevare dyrket / dyrkbar jord. 

- Inntil 20 % av boligvekst frem mot 2030 skal tas i Vik. 

- Kommunedelplanen må legge til rette for gode parkeringsløsninger som kan legge 

grunnlag for en felles parkeringsnorm i Hole. 

- Planen må vurdere samlokalisering av Vik og Røyse skoler i Viksområdet. 

- Planen må vurdere lokalisering av en større barnehage. 

Premissene som er lagt gjennom arealdelen og annet overordnet planverk tilsier at fortetting 

og transformasjon av allerede bebygde / utnyttede områder blir et viktig premiss for 

arealforvaltningen i Vik. Likevel må kommunen i planarbeidet også vurdere behovet for å ta i 

bruk ubebygde / nye områder.  

Annet pågående arbeid 

- Klima- og miljøplan 

- Mobilitets- og infrastrukturplanplan 

- Nye strukturer for tjenesteyting barnehage, skole og helse. 
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Det planlegges også oppstart av felles landbruksplan /-strategi med Ringerike, som kan ha 

betydning for arbeidet. 

Gjeldende planer 

Den overordnende arealbruken for Vik er i dag fastsatt gjennom forrige generasjons arealdel 

(vedtatt 2009). Etter vedtak av kommunedelplan for Sollihøgda (2019), kommunedelplan for 

Sundvollen (2020) og ny arealdel (2021), gjenstår nå Vik sammen med Helgelandsmoen for 

å oppnå helhetlige, overordnede føringer for arealbruken i hele kommunen.  

Store deler av Vik er regulert gjennom private detaljreguleringsplaner av både nyere og eldre 

dato. Også E16 og fylkesvegnettet i området er detaljregulert. 

Gjennom planarbeidet må det gjøres en 

vurdering av hvilke reguleringsplaner som 

skal videreføres, og hvilke som eventuelt 

skal oppheves. Foreløpig er kommunens 

vurdering at det er særlig aktuelt å 

oppheve planene som omfatter E16 med 

av-/påkjøringsramper og planer som 

omfatter dagens sentrum med Vik skole, 

handel og næring. Potensialet for fortetting 

skal vurderes i alle områder. 

  

Figur 2. Reguleringsplaner i Vik 
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Muligheter og utfordringer for Vik 

Stedsbeskrivelse  

Vik er kommunesentrum i Hole kommune og ligger ved Steinsfjorden. Sammen med 

boligområdet Steinsåsen utgjør det kommunens største tettsted med underkant av 2000 

innbyggere. I Vik finnes bl.a. barneskole, ungdomsskole, barnehage, Herredshuset, helse- 

og omsorgstjenester, frivilligsentralen og næring.  

Vik er omgitt av verdifullt natur- og jordbruksareal. Kartutsnittet under er hentet fra 

Naturbase, og viser naturvernområder og jordbruksareal rundt sentrum.  

 

Figur 3. Naturvern- og jordbruksområder. 

Hensynet til de omkringliggende natur- og jordbruksområdet betyr at det potensielle 

utbyggingsarealet i Vik er begrenset. Områdene har også verdi for trivselen i Vik, for stedets 
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identitet og som rekreasonsområder for befolkningen. Sammen med andre grøntområder er 

også naturvern- og jordbruksområdene viktige for samfunnssikkerhet og klimaomstilling.  

 

Figur 4. Veinettet i Vik. Vegkart. 

E16, fv 2854 og den kommunale Viksveien rammer Vik sentrum inn. Dette preger også 

arealbruken på stedet. I tillegg til at mye areal «går bort» i veiformål og parkering, betyr også 

byggegrenser mot vei at mye areal blir ubrukt. Særlig E16, som skiller Vik fra Steinsfjorden 

er også sterkt trafikkert, noe som innebærer mye støy på gang-/sykkelveien langs 

Steinsfjorden.  

En tredje faktor som i stor grad preger arealbruken i Vik er Vik skole. Skolens uteareal utgjør 

brorparten av tilgjengelig offentlig uteareal i Vik sentrum. Dette er imidlertid stengt for 

allmennheten i skolens åpningstider. 
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Figur 5.Vik skole med uteområder. 

Særlige utfordringer i planarbeidet 

Veg, trafikk og parkering 

E16 Holeveien er planlagt nedklassifisert til fylkesvei ved utbygging av fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Gjennom planarbeidet ønsker derfor kommunen å se på 

mulighetene for: 

- Nye kryssløsninger som frigjør areal brukt til av-/påkjøringsramper 

- Vurdering av behovet for pendlerparkeringen i sentrum 

- Muligheter for å knytte Vik tettere sammen med Steinsfjorden og lette kryssing for 

myke trafikanter 

- Potensial for reduksjon av trafikkmengde og støyproblematikk langs E16 

Vurderinger må gjøres i samarbeid med nåværende og fremtidige vegeiere, Statens 

vegvesen og Viken fylkeskommune. 

Gjennomføring av FRE16 vil bidra til å flytte gjennomgangstrafikken ut av Vik. Dette kan få 

betydning for næringslivet på stedet, og vil kanskje særlig bidra til å redusere 

næringsgrunnlaget for dagens to bensinstasjoner. Det kan derfor også være aktuelt å se på 

potensialet for tilrettelegging for andre typer næring, samt alternativ bruk av de aktuelle 

arealene. 

Et attraktivt kommunesentrum og nærområde 



15 
 

Det er et særlig viktig premiss for arbeidet at planen skal legge til rette for at Vik oppleves 

som et godt og attraktivt sted for befolkningen. Som kommunesentrum er det også viktig at 

Vik har et utvalg av tjenester og handel, og fungerer godt både for de som bor der og for 

resten av kommunens innbyggere.  

Kommunen mener det er viktig å vurdere følgende problemstillinger gjennom planarbeidet for 

å sikre at planen legger til rette for Vik som et godt sted: 

- Trygghet og tilgjengelighet for alle grupper, herunder særlig myke trafikanter, barn og 

unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming og sikre, 

sømløse trafikkløsninger for gående og syklende er særlig viktig her. 

- Tilrettelegging for gode, offentlige/åpne møtesteder ute og inne, særlig for barn og 

ungdom 

- Frihet fra forurensning (støy, støv, søppel og lysforurensning) 

- Sikre eksisterende grønt- og naturområder, samt tilgjengeligheten til disse. Her er det 

særlig viktig å se på løsninger for å øke kontakten mellom Vik og Steinsfjorden. 

- Sikre at verdiene som gjør Hole til en attraktiv bokommune ivaretas 

- Oppmerksomhet på estetikk, landskapsvirkninger, siktlinjer og menneskelig skala ved 

tilrettelegging for utbygging. 

- Tilrettelegging for et godt utvalg av handel, tjenester og næring. 

Transformasjon og fortetting 

Viks plassering i omlandet med Steinsfjorden, verneområder og jordbruk tilsier at det må 

utvises stor forsiktighet med å åpne nye områder for utbygging. Planen må derfor legge til 

rette for transformasjon og fortetting av områder som allerede er tatt i bruk. Det er viktig at 

dette gjøres på en måte som ivaretar mulighetene for et godt og attraktivt sted. Med tanke på 

klimautfordringene og behovet for gode møtesteder, bør det også sees på mulighetene for 

gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og flerfunksjonsbruk av bygg.  

Klima og miljø 

En av de viktigste tiltakene kommunen kan gjøre for å redusere klimagassutslipp er å legge 

til rette for klima- og miljøvennlig transport og mobilitet. Vik skal huse arbeidsplasser, skole 

og barnehage, og samtidig tilby tjenester som handel og fritidstilbud. Derfor er det viktig at 

det både finnes løsninger for gange og sykling, og at disse er av høy kvalitet. Gode, 

klimavennlige mobilitetsløsninger bør være tilgjengelig fra Røyse i vest, samt sør- og 

nordover. Med tanke på den planlagte utviklingen av Sundvollen som kollektivknutepunkt, og 

veksten det er lagt opp til her, er det spesielt viktig at det legges til rette for god 

tilgjengelighet mellom stedene uten at biltrafikken økes. 

Kommunedelplanen må bidra til klimatilpasning i tråd med kunnskap om fremtidens klima i 

Vik og Hole. Flomveier og overvannshåndtering er særlig viktig i dette arbeidet. 
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Utredningsbehov 

Utredning Formål 

Arealregnskap m. 

klimavurdering 

I kommunedelplan for Vik skal det være stort fokus på å 

transformere og fortette areal som allerede er bebygd / tatt 

i bruk. Det skal ikke legges til rette for å ta i bruk nye 

områder uten at behovet for dette er belyst gjennom 

arealregnskap hvor også klimagassutslippet knyttet til en 

eventuell arealbruksendring er vurdert. 

Mulighetsstudie/stedsanalyse Det er behov for en mulighetsstudie for utviklingen av Vik 

som et attraktivt sted ut fra følgende forutsetninger: 

- Fortetting og transformasjon av eksisterende 

sentrum, med potensial for eksempel for økte 

byggehøyder 

- Omlegging av E16 og nedklassifisering av dagens 

vei 

- Tilknytning til Sundvollen som fremtidig 

kollektivknutepunkt 

 

Kommunen planlegger å søke Viken fylkeskommune om 

bistand til en mulighetsstudie høsten 2021. 

Utredning grunnforhold  Det skal utarbeides en overordnet kartlegging av 

områdestabilitet (kvikkleire) for hele kommunen (høst 

2021).  

Denne vil bidra til å belyse behovet for ytterligere 

utredninger. 

Parkeringsutredning Det skal gjøres en enkel utredning/kartlegging av 

parkeringsforhold (dekning/tilbud og bruk) i Vik. 

Parkeringsbehov og -løsninger skal vurderes som en del 

av planarbeidet. 

Kartlegging blågrønn 

struktur, offentlige uterom 

Det skal gjøres en enkel utredning/kartlegging av 

grønnstruktur og uterom, og tilgjengelighet for alle i slike. 

Blågrønn infrastruktur og offentlige uterom skal vurderes 

som en del av planarbeidet. 

 

Det skal gjøres en kartlegging av flomveier og ledningsnett 

med hensyn til kapasitet for flom- og overvannshåndtering 

som en del av planarbeidet. 

Konsekvensutredning Skal være en del av planarbeidet iht. pbl.  

Risiko- og 

sårbarhetsutredning 

Skal være en del av planarbeidet iht. pbl.  

Stedsanalyse Eksisterende 

Barnetråkk Eksisterende, og kjøres på nytt høst 2021 (barneskolene) 

 

Gjennom medlemskap i næringssamarbeidet for Ringeriksregionen utarbeider Universitetet i 

Sørøst-Norge en også en næringsanalyse for Hole basert på eksisterende statistikk og 

kunnskap.  
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 
Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for utbygging skal gi en særskilt vurdering 

og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. Dette 

står i plan- og bygningsloven. Regler for utarbeiding av konsekvensutredning følger både av 

loven og forskrift om konsekvensutredninger. 

Målet med en konsekvensutredning er at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt i 

tilstrekkelig grad, og at beslutningene som fattes er kunnskapsbaserte. Samtidig bidrar 

konsekvensutredningen til at prosesen blir åpen, demokratisk og inkluderer allmennheten. 

Kommunedeplan regnes som overordnet plannivå på samme måte som kommuneplansens 

arealdel. Her er det vektlagt av konsekvensutredningen er overordnet, langsiktig og helhetlig, 

og at virkningene av strategiske velg, problemstillinger og tema belyses (hva og hvor). 

Plannivået legger opp til at aktuelle tema utredes videre på reguleringsplannivå der det er 

nødvendig (hvordan). 

Planområdet er «klippet ut» av kommuneplanens arealdel fra 2021, og kommunedeplanen 

skal derfor erstatte kommuneplanens arealdel fra 2009. Konsekvensutredningen vil omfatte 

de delene av planen som gir rammer for utbygging og samtidig utgjør endring av gjeldende 

plan. Den skal beskrive virkninger for miljø og samfunn ved utbygging i nye områder eller 

vesentlig endret arealbruk i allerede bebygde områder. I tillegg skal de samlede virkningene 

for arealbruksendringer i planen vurderes. Det skal gjøres rede for forhold som må avklares 

og belyses nærmere ved detaljregulering av områdene. Gjeldene lovverk og følgende 

veiledere legges til grunn for arbeidet: 

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 2021 

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel 2012 

Kommunedelplanen er også underlagt krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 

Denne vil inngå som en del av konsekvensutredninger. Det vil også være aktuelt å 

gjennomføre vurderinger etter naturmangfoldloven kap. II og overordnende vurderinger etter 

vannforskriften. 

Tema i konsekvensutredningen 

Forskrift om konsekvensutredninger lister en rekke faktorer som kan bli påvirket av 

utbygging. Konsekvensutredningen skal identifisere disse, og vurdere virkninger for miljø og 

samfunn. Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, 

korsiktige og langsiktige virkninger. 

For alle enkeltområder hvor det foreslås endret arealbruk skal følgende tema alltid utredes: 

- Måloppnåelse iht. samfunnsdelen og utvalgte bærekraftsmål 

- Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Støy og forurensning 

- Barn og unge – oppvekstmiljø, trafikksikkerhet og trygg skolevei 

- Infrastruktur  

- Transportbehov, energiforbruk og energiressurser 

- Landskapsvirkninger og estetisk utforming 

- Folkehelse, friluftsliv og rekreasjon 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-konsekvensutredning-for-planer-etter-plan-og-bygningsloven/id2864622/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredning-av-arealdelen/id699310/
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- Tilgjengelighet og mobilitet 

- Samfunnssikkerhet og fare for naturskade 

Avhengig av foreslått arealbruk, kan det også bli nødvendig å ta inn andre tema i 

utredningen. Dette må vurderes særskilt for hvert enkelt område. Særlig aktuelt kan det bli å 

se på: 

- Jordressurser/jordvern 

- Mineralressurser og massebalanse 

- Vannmiljø og 100-metersbeltet langs vassdrag 

Foreslåtte arealbruksendringer utredes område for område. For de ulike temaene gis det 

først en beskrivelse av dagens situasjon og hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis uten 

foreslått arealbruksendring. Dette kalles nullalternativet). I tillegg skal det gis en 

verdivurdering av dagens situasjon ut fra følgende skala: liten verdi, middels verdi eller stor 

verdi. Konsekvensene angis for hvert enkelt tema etter følgende skala: negativ konsekvens, 

noe negativ konsekvens, nøytralt, noe posititv konsekvens eller positiv konsekvens. 

Til slutt skal konsekvensene for de ulike temaene oppsummeres, og det skal vurdere om den 

foreslåtte arealbruken er positiv, negativ eller nøytral. Oppsummeringen skal også inneholde 

en beskrivelse av hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå, begrense, istandsette eller 

kompensere for eventuelle skadevirkninger for miljø og samfunn. Tabellen under vil bli brukt 

som mal for vurderingene. 

Nr. og navn på området   

Eiendom (gårds- og 

bruksnr.) 

  

Forslagsstiller:   

Dagens planstatus:   

Forslag til ny arealbruk:   

Størrelse areal:   

Kort områdebeskrivelse:   

Kartutsnitt, plankart e.l.   

Tema: Dagens situasjon: Konsekvenser: 

   

Oppsummering: 

 

Tilråding: 

 

 

I forbindelse med varsel av oppstart og høring/offentlig ettersyn av planprogram, vil 

kommunen skissere tema som er mest aktuelle for innspill. Innspillene som kommer inn vil 

gå gjennom en grovsiling i formannskapet i forbindelse med vedtak av planprogrammet. 

Innspillene som vurderes som uaktuelle å ta med videre, vil ikke bli konsekvensutredet. 

Kunnskapsgrunnlag og tilnærming til temaene 

Måloppnåelse iht. samfunnsdelen og utvalgte bærekraftsmål 

Temaet vil vurderes etter målene som er angitt i samfunnsdelen, samt den lokale 

tilpasningen av bærekraftsmål nr. 11 som er angitt i planprogrammet.  
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Datagrunnlag: registreringer av gjeldende og fremtidig situasjon, ortofoto, gjeldende planer, 

andre registreringer. 

Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven 

Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 

prosesser skal ivaretas ved bærekraftig bruk og vern. Dette skal vurderes etter 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Datagrunnlag: Naturbase kart, miljøstatus kart, eventuelle rapporter og grunnlag for vern i 

konkrete områder.  

Kulturminner og kulturmiljø 

Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til regnes som kulturminner. Kulturmiljø 

er områder hvor kulturminnene inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. I 

konsekvensutredningen skal det vurderes hvilke virkninger nye tiltak som foreslås kan få for 

kulturminner og kulturmiljø. 

Datagrunnlag: kulturminnesøk, Askeladden, SEFRAK-registeret, regional plan for 

kulturminnevern i Buskerud. 

Støy og forurensning 

Støy skal vurderes etter hvilken virkning det kan ha på folks helse og livskvalitet. 

Forurensning i grunn og eventuelt vann skal vurderes på bakgrunn av om et område er egnet 

for utbygging, eller hvilke tiltak som eventuelt må gjøres før utbygging kan tillates. Det skal 

vurderes hvilken innvirkning nye utbyggingsformål kan få for kommunens samlede 

klimagassutslipp. Det skal også vurderes om det er fare for økt lokal luftforurensning, 

herunder lukt og lysforurensning.  

Datagrunnlag: miljøstatus kart, Vegkart, gjeldende retningslinjer og lovverk, Miljødirektoratets 

regneark for arealbruksendring. 

Barn og unge – oppvekstmiljø, trafikksikkerhet og trygg skolevei 

Alle barn og unge skal sikres gode oppvekstsvilkår. Barrierer som trafikkert veg skal ikke 

være til hinder for trygge og sikre skoleveger. Lekeplasser og friluftsområder skal være 

tilgjengelige for lek og opphold og av god kvalitet. 

Datagrunnlag: vegkart, gjeldende planer og retningslinjer, Barnetråkk og eventuelle andre 

registreringer. 

Infrastruktur  

Det skal sikres gode parkeringsløsninger, funksjonelle gater og gode forhold for myke 

trafikanter. Det skal være god tilgjengelighet til kollektivtrafikken. Konsekvenser for 

eksisterende vannog avløpsanlegg må vurderes, samt mulighetene for og 

kostnadsstørrelsen på å anlegge nye vann- og avløpsanlegg, samt annen teknisk 

infrastruktur og veitilkomst.  

Datagrunnlag: egne oversikter for veg, vann og avløp, NVE atlas 

Landskapsvirkninger og estetisk utforming 
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Ny bebyggelse skal plasseres og tilpasses det naturlege / bebygde landskapet, mulige 

konsekvenser for disse forholdende skal vurderes og forslag til avbøtende tiltak beskrives. 

Den estetiske utformingen i form av volum, høyder, fargebruk, materialitet og tilpasning / 

egenart skal vurderes på overordnet nivå.  

Datagrunnlag: google earth, streetview, Norge i bilder 3d, eventuelt illustrasjoner.  

 

Folkehelse, friluftsliv og rekreasjon 

I Vik skal det være tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder av god kvalitet. Universell 

utforming og tilgjengelighet for alle skal ivareta. Kommunens arealforvaltning skal bidra 

positivt til innbyggernes helse og livskvalitet. Dette skal vurderes på et overordnet nivå ut fra 

planområdets størrelse og for de enkelte endringene. 

Datagrunnlag: vedtatte planer lokalt og regionalt, resultater fra Østfolds prosjekt om 

helsekonsekvensutredninger, kartlagte og statlig sikra friluftsområder, registrerte turruter, 

Barnetråkk, registreringer tilgjengelig tettsted. 

 

Samfunnssikkerhet og fare for naturskade 

Det skal foretas overordnede og generell vurdering av forhold som knytter seg til 

samfunnssikkerhet og fare for naturskade. Dette innebærer drikkevann, styrtregn og 

overvann, brann og ras og skredfare. Det skal gjøres en nærmere vurdering av disse 

forholdene i ROS-analysen, som beskrevet i neste delkapittel.  

Datagrunnlag: Miljøstatus kart, planlagt utredning av områdeskredfare (kvikkeleire), vann-

nett, Klimaprofil Buskerud 

 

Jordressurser/jordvern/landbruk 

Konsekvenser for landbruk og jordvern vil vurderes i forhold til foreslåtte utbyggingsområder. 

Datagrunnlag: NIBIO, Kilden 

 

Vannmiljø og 100-metersbeltet langs vassdrag 

Konsekvenser for vannmiljø, tilgjengelighet og samfunnssikkerhet skal beskrives og vurderes 

i henhold til gjeldende lovverk, retningslinjer og veiledning, som vannforskriften, 

vannressursloven, Helhetlig vannforvaltning i kommunene og friluftsloven.  

Datagrunnlag: Vann-nett, NIBIOs Kilden, kartlagte friluftsområder 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I konsekvensutredningen skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for de områder 

der kommunedelplanen gir nye rammer til utbyggingsformål og fremtidig arealbruk. Det er pbl 

§ 4-3 som regulerer krav om risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
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sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko 

eller sårbarhet skal avmerkes i planen som hensynsone, jf. pbl §§ 11-8 og 12-6. Det skal 

være bestemmelser i planen om utbygging i sonene, herunder forbud, som er nødvendig for 

å avverge skade og tap. ROS-analysen skal baseres på veiledningsmateriell fra Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For alle utbyggingsområdene som inngår i 

konsekvensutredningen skal sjekklisten under benyttes, listen er ikke uttømmende.  

Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlighet Risiko Kommentarer 

Steinsprang     

Løsmasseskred     

Snøskred, isras, sørpeskred     

Flom, isgang      

Overvannsflom     

Erosjon     

Ekstremvær     

Sårbar flora/fauna/fisk/vilt     

Automatisk fredete kulturminner/-

miljø 

    

Nyere tids kulturminner/-miljø     

Område for lek, rekreasjon, 

friluftsliv 

    

Brann, brannspredning     

Forurensning i vann     

Forurensning i bunnsediment     

Forurensning i grunn     

Støy     

Trafikkulykker      

Annet     

 

Fremdrift, planprosess og organisering 
Planarbeidet deles inn i tre faser – oppstart, utarbeiding av planforslag og høring og 

sluttbehandling. Det er lagt opp til at planen skal være sluttbehandlet og vedtatt før jul 2023. 

Tabellene under viser planlagt fremdrift i arbeidet.  

Forslag 

planprogram 

Varsel om 

oppstart og 

høring 

planprogram 

Grovsiling av 

innspill til 

planen og 

vedtak av 

planprogram 

Utkast 

planforslag 

Høring Sluttbehandling 

Oktober 

2021 

Okt.-nov. 21 Tidlig 2022 Jul 2022 Tidlig 2023 Høst 2023 
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Fase 1 

Planoppstart 

Varsel om oppstart, 1. 

gangs behandling av 

planprogram 

13.10.2021 

Høring og offentlig ettersyn 

av planprogram 

Oktober-november 2021 

Innspill og medvirkning Fra september 2021 

Utredning og analyser Fra september 2021 

Merknadsbehandling november – desember 2021 

Behandling av planprogram 

PMU 

januar – februar 2022 

Vedtak av planprogram FS januar – februar 2022 

 

Fase 2 

Utarbeide planforslag 

Utarbeide utkast til 

planforslag 

januar 2022 – januar 2023 

«Midtveishøring» politisk 

nivå og regionalt planforum 

september 2022 

Bearbeide planforslaget oktober – november 2022  

Ferdigstille planforslag november – desember 2022 

 

Fase 3 

Høring og sluttbehandling 

1.gangs høring og offentlig 

ettersyn 

januar 2023 – mars 2023 

Merknadsbehandling Vår – sommer 2023 

Behandling av forslag PMK 

+ FS 

Høst 2023 

Vedtak av plan Kst. Høst 2023 

 

Organisering 

For å sikre god forankring av planarbeidet internt i kommunen er det lagt vekt på å involvere 

bredt politisk og administrativt, og fremdriften i arbeidet vil jevnlig løftes til administrativt 

ledernivå og politisk ledelse. I tillegg skal politisk og administrativt nivå involveres gjennom 

workshop og internt planforum. 

Planarbeidet er foreslått organisert på denne måten: 

Kommunestyret: 

- Kan fremlegges prinsipielle avklaringer gjennom prosessen 

- Sluttbehandler / vedtar kommunedelplanen 

Formannskapet 

- Vedtar å legge planprogram til høring og offentlig ettersyn 

- Vedtar planprogram 

- Kan fremlegges prinsipielle avklaringer gjennom planprosessen 

- Vedtar å legge planforslaget til høring og offentlig ettersyn 

- Innstiller til vedtak av planforslag i kommunesturet 

- Foretar prinsipielle og politiske beslutninger i planarbeidet 

- Avklarer fremdrift og ressursbruk 
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Prosjektleder 

- Har ansvar for å drive planprosessen fremover og kan i samråd med prosjekteier og 

egen tjenesteleder opprette prosjektgrupper / administrativ styringsgruppe etter 

behov. 

 

 

Medvirkning 
Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal legge til rette for aktiv medvirkning i 

planleggingen. Dette innebærer også et ekstra ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 

grupper som krever særlig tilrettelegging, slik som barn og unge. I tillegg skal de som ikke er 

i stand til å delta direkte, sikres medvirkning på annen måte. I hovedsak er medvirkning 

konsentrert fasene oppstart og høring / offentlig ettersyn av forslag til planprogram, samt 

høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

Aktiv og tidlig medvirkning er viktig for å forankre planarbeidet slik at planen blir omforent og 

gjennomførbar. Det bidrar også til å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag. Blant annet skal 

det gjennomføres en oppdatert Barnetråkk-registrering i samarbeid med kommunens 

barneskoler høsten 2021. Barneskolene deltar samtidig i opplæringsprogrammet Vårt 

lokalsamfunn, utarbeidet av Ungt Entreprenørskap. 

Den pågående pandemien gjør det vanskelig å vurdere på forhånd hvilke type møter og 

samlinger som kan gjennomføres i de ulike delene av planprosessen. Dette gir spesielt 

utfordringer med å legge til rette for gode medvirkningsarenaer for allmennheten. Hvert 

enkelt arrangement må vurderes ut fra situasjonen der og da. Dersom den nasjonale 
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gjenåpningsplanen ikke bremses, og det ikke innføres lokale restriksjoner, vil imidlertid de 

fleste typer fysiske møter kunne gjennomføres.  

Type arena Mulige aktiviteter 

Påkrevd iht. plan- og 

bygningsloven 

Oppstart av planarbeid 

Høring og offentlig ettersyn av planprogram 

Høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning 

Interne arenaer Internt planforum 

Politiske møter 

Workshop politisk / administrativt 

Møter med eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og ungdomsrådet 

Regionale arenaer Møte med Steinsfjordutvalget 

Møter med enkelte regionale / statlige myndigheter 

Regionalt planforum 

I forbindelse med oppstart / høring av planprogram 

Før planforslag legges til høring / offentlig ettersyn 

Møter i regional arena for næringsutvikling og vekst (LUNA) 

Uformelle arenaer Åpne innspills- og høringsmøter 

Temamøter, for eksempel med næringslivsaktører 

Åpent kontor 

In Search of Democracy 3.0 (gjennomført høst 2021) 

Barnetråkk – gjennomføres høst 2021 
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Kontaktinformasjon 

 

Hole kommune 

Publikumskontoret på Herredshuset 

E-post: postmottak@hole.kommune.no  

Brevpost: Viksveien 30, 3530 Røyse 

Tlf: 32 16 11 00 

 

Prosjektleder 

Mathea Nybakke 

E-post: Mathea Nybakke@hole.kommune.no 

 

mailto:postmottak@hole.kommune.no
mailto:Nybakke@hole.kommune.no

