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Berørte parter og offentlige høringsorganer 
 
 
Vår saksbehandler: Line Danielsen   Vår ref:    Deres ref: 
 
 
 
Varsel om endring etter forenklet prosess av gjeldende reguleringsplan for 
202001 - Hagahaugveien 14 i Hole kommune.  
  

Saken gjelder  
Stedsnavn, tema for plan 
 

Saken gjelder justering av en regulert eiendomsgrense i 
detaljreguleringsplanen for Hagahaugveien 14 i Hole 
kommune. Hensikten er å legge til rette for oppføring av 
en annen eneboligtype enn den som ble nyttet ved 
regulering av gjeldende plan. Eksisterende bolig er revet 
og juridisk linje for «bebyggelse som inngår i planen» 
fjernes» eller evt. markeres med juridisk linje for 
«bebyggelse som forutsettes fjernet».  
 
Endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av planen 
og går ikke utover hovedrammene. Endringene berører 
heller ikke viktige natur- og friluftsområder. Forslag til 
endring i plan ønskes således behandlet etter plan- og 
bygningsloven § 12-14. 

Gnr/bnr Endringene gjelder: gnr/bnr 193/45 og 193/46 
Øvrige eiendommer som inngår helt eller delvis i planen 
men som ikke berøres av endringene: 193/1, 193/30, 
193/44, 194/4 og 195/5. 

Forslag til plantype  Endring av reguleringsplan 
Forslag til plannavn Hagahaugveien 14 
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Bakgrunn og hensikt for endringene. 

 
Det er ønske om å justere en regulert eiendomsgrense mellom gnr/bnr 193/45 og 193/46 i 
gjeldende reguleringsplan for 3038 202001 - Hagahaugveien 14, vedtatt 15.02.2021. I og med 
at utbygger har revet 
den eldre boligen på 
193/46, fjernes også den 
aktuelle juridiske linjen 
for «bebyggelse som 
inngår i planen» fra 
plankartet evt. erstattes 
med juridisk linje for 
«bebyggelse som 
forutsettes fjernet».  
Utsnittet t.h. illustrerer 
ønsket løsning for 
planområdet. Justert 
eiendomsgrense er 
illustrert med rød linje. 
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Gjeldende planstatus 
Kommuneplanens arealdel:  
I kommuneplanens arealdel 2021-2030, vedtatt 
15.02.2021, er planområdet avsatt til LNF-formål. 
 

 

 

 

 

 

Detaljreguleringsplan:  
Gjeldende plan for Hagahaugveien 14 ble vedtatt i kommunestyret 05.02.2021. 
 

 
 
Planområdet 
Planområdet har vært del av et mindre småbruk bestående av bolig og låve. Begge deler er i 
dag revet. Arealet er i gjeldende plan avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, veg og annen 
veggrunn, samt noe LNF-formål med frisikt i avkjøringen fra Gamlevegen. Området rundt 
planområdet består for det meste av jordbruksarealer samt et etablert boligfelt mot nordøst. 
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Planens avgrensning  
Plangrensen følger plangrensen til vedtatt reguleringsplan for Hagahaugveien 14. 
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Planlagt bebyggelse 
Det er tenkt oppført tre nye eneboliger innenfor planområdet. Bygget på 193/46 erstatter 
eksisterende bolig. En annen eneboligtype enn den som ble benyttet som grunnlag ved 
utforming av gjeldende plan medfører behov for justering av eiendomsgrensen.  
 
Bestemmelser om byggehøyder endres ikke fra gjeldende plan og vil således videreføres som 
i dag. Følgende høydebestemmelser er gjeldende: 
«Maks. gesimshøyde på boligbebyggelsen skal ikke overstige 8m, maks mønehøyde 9m. Ved 
pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde. Ved valg av horisontale tak skal gesims 
ikke overskride 8m. Garasje(r) skal ha maks mønehøyde 5,5m over gjennomsnittlig planert 
terreng.» 
 
Endringer i plankartet: 

-Justering av regulert tomtegrense mellom 
tomt 193/45 og 193/46 
-Påføring av juridisk linje for 
«eiendomsgrense som skal oppheves» på 
den delen av eiendomsgrensen som ikke 
lenger skal gjelde. 
-Fjernet juridisk linje for «bebyggelse som 
inngår i planen» på bolig på eiendom 
193/46. 
-Påført juridisk linje for «bebyggelse for 
forutsettes fjernet» på bolig på eiendom 
193/46. 
 
 
Øvrige deler av plankartet videreføres som det er. 
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Endring i bestemmelsene: 
2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, LEDD NR.1) 
2.1 BOLIGBEBYGGELSE 
2.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (PBL § 12-7, punkt 1 og 5) 
Innenfor feltet BFS1 tillates det oppført 2 3 nye eneboliger med tilhørende garasjer i tillegg til 
eksisterende bolig. 
Garasje tillates oppført for eksisterende bolig. 
Der terrenget ligger til rette for sokkeletasje kan det bygges med sokkel. 
 
Det skal avsettes plass til 4 biloppstillinger pr. bolig, og hvor to av disse skal være i 
garasje/carport. 
De to øvrige biloppstillingsplassene tillates foran garasjeport. 
Garasjer/uthus med samlet bebygd areal på inntil 50 m2 tillates plassert inntil 1m fra 
nabogrense, og inntil 2,0 m fra felles adkomstveg ved parallell innkjøring. 
 
Låve/uthus/eksisterende bolig tillates revet. 
Dersom privatrettslig avtale legger til rette for det, kan eksisterende bolig tillates revet og 
erstattet med ny. 
 
Øvrige bestemmelser videreføres som de er. 
 
Konsekvenser av endringen og tiltakets virkninger på omgivelsene: 
Bestemmelsene som går på høyder og 
MUA etc. videreføres som i dag, og 
omfanget av bygningsmassen vil 
derfor ikke få konsekvenser utenfor 
planområdet. Justeringen av 
eiendomsgrensen skjer mellom to 
eiendommer internt på feltet og vil 
primært påvirke uterommet til 
eiendommene positivt. Totalt sett vil 
foreslått løsning fremstå som mer 
ryddig og mindre trang. 
 
Eiendom 193/45 øker fra 656,6m2 til 
749m2.  
Eiendom 193/46 reduseres fra 
1024,4m2 til 932m2.  
 
Endringene gir rom for en bedre plassering av boligene på begge tomtene. Løsningen som er 
lagt til grunn i gjeldende plan var definert ut fra at eksisterende bolig skulle videreføres. I og 
med at dette ikke er tilfelle lenger, vil man med denne endringen oppnå en mer fornuftig 
tomteinndeling.  
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I og med at planområdet inntil det siste året har vært bebygd, og reguleringsplanen er 
forholdsvis nylig vedtatt, er det ingen nye kjente interesser som berøres. Situasjonen for 
tilstøtende eiendommer vil ikke påvirkes i noen stor grad. 
 
ROS-temaer er avklart og ivaretatt gjennom foregående planprosess for vedtatt plan.  
VA-planen og overvannshåndteringen vil i nødvendig grad tilpasses ny situasjon. Endringene 
som er foreslått vil utover dette ikke endre eller påvirke risiko- og sårbarhetsforholdene. 
 
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal 
planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som 
alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er 
således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 
 
 
Innspill til varselet sendes skriftlig innen 17.03.22 til: 
MjøsPlan AS v/ Line Irene Danielsen, Postboks 6 
2391 Moelv, eller på e-post lineirene@mjosplan.no. 
 
Med kopi til: Hole kommune v/ John-Morten Landrø  
John-Morten.Landro@hole.kommune.no og Simon Steinsvik Simon.Steinsvik@hole.kommune.no 
 
Vedlegg: 

1 Planens avgrensing 
2 Plankart – forslag til mindre endring 
3 Bestemmelser med forslag til endringer 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Sandvold Boliger AS 
 
MjøsPlan AS v/Line Irene Danielsen (sign) 
 


