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Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 avsluttes merknadsbehandlingen etter siste høring 28.06 – 
13.09.2013 med administrasjonens kommentarer til innkomne merknader.    

Forslag til revidert detaljplan datert 20.12.2016 legges ut til offentlig ettersyn i medhold av 
Pbl § 12-10 og 11 når følgende tillegg vist i planen og redegjort for: 
 

1. Oppkommene i nord, øst for eiendommene 231/164 og 165 skal registreres, legges 



 
 

inn på plankartet og beskrives før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
2. Konsekvenser av klimaendring beskrives bedre.  Jfr. ROS-analysen pkt. 3.3. Tiltak, 

4. Elveflom og 7.Nedbørutsatt. 
3. § 10 i) om overvann må ha et punkt om at overvannet må føres til bekk ved 

231/307.  Kapasiteten videre nedover i bekkedraget må utredes i plan for overvann. 
Jfr. NVE. 

 

 

Plan- og miljøstyret - 004/17 

23.01.2017 - Møtebehandling: 
Saksbehandler Hilde Bendz gjorde plan- og miljøstyret oppmerksom på et par mindre 
feil i saksfremlegget som var sendt ut i forkant av behandlingen. Dette er nå rettet, 
slik at dokumentet som  legges ut på høring er oppdatert. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 avsluttes merknadsbehandlingen etter siste høring 
28.06 – 13.09.2013 med administrasjonens kommentarer til innkomne merknader.    

Forslag til revidert detaljplan datert 20.12.2016 legges ut til offentlig ettersyn i 
medhold av Pbl § 12-10 og 11 når følgende tillegg vist i planen og redegjort for: 
 

1. Oppkommene i nord, øst for eiendommene 231/164 og 165 skal registreres, legges 
inn på plankartet og beskrives før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

2. Konsekvenser av klimaendring beskrives bedre.  Jfr. ROS-analysen pkt. 3.3. Tiltak, 
4. Elveflom og 7.Nedbørutsatt. 

3. § 10 i) om overvann må ha et punkt om at overvannet må føres til bekk ved 
231/307.  Kapasiteten videre nedover i bekkedraget må utredes i plan for overvann. 
Jfr. NVE. 

 

 
 

 Saksopplysninger 
Det vises til saksframlegget for merknadsbehandling og vedtak i PM-sak 019/14 datert 
28.04.2014.  Tiltakshaver trakk saken like før den skulle behandles den 28.04.2014.   
Tiltakshaver har nå gjort endringer i planforslaget, tilsvarende forslag til endringer som var 
listet opp i "Alternativ A – Forslag til rådmannens innstilling" i sak 019/14.  Rådmannen 
innstilte på Alternativ B som konkluderte med at planprosessen avsluttes.  Tiltakshaver ber 
nå om at revidert planforslag tas opp til behandling.   

 

Dette er første gangs behandling av revidert planforslag.  Administrasjonen velger å ta med 



 
 

sammendrag av høringsuttalelsene fra saksopplysningene i sak 019/14.  Administrasjonens 
kommentarer til merknadene er justert noe etter at det er gjort endringer i planforslaget. 

 

             

M 1.          NVE  

NVE kommenterer Swecos rapport datert 12.07.13, hvor Sweco mener at det ikke er fare for 
utglidning av rasur i Kleivlia, men at det kan være enkelte ustabile partier som må 
kontrolleres i forbindelse med hver tomt.  Det er tatt inn bestemmelser om ingeniørgeologisk 
inspeksjon, og krav om at sikkerheten gitt i TEK 10 er ivaretatt skal foreligge før 
brukstillatelse gis.  NVE mener at den lokale stabiliteten er ivaretatt. 

 

Sweco skriver at skredfare fra området over og ved Dronningveien ikke er omfattet av 
vurderingene.  Regiongeologen skriver i sin uttalelse at dette bør vurderes.  NVE mener at 
kommunen bør få dette vurdert opp mot kravene i TEK 10 på reguleringsplannivå.  Ved 
utredning av skredfare skal alle aktuelle skredtyper vurderes.  Dersom det avdekkes behov 
for sikring utenfor planområdet kan det ha betydning for gjennomførbarheten av planen. 

 

I skråningen øst for vanntårnet er det påvist en del rasfarlige knauser som bør fjernes før 
utbygging.  NVE mener at det i områder der det er krav om sikring, og spesielle forhold om 
knauser som bør fjernes, at dette merkes som hensynssone og at bestemmelsene om 
sikring tilknyttes hensynssonen. 

 

Hydrologiske og hydrogeologiske forhold er også vurdert i Swecos rapport. NVE har tidligere 
gitt innspill om at disse mindre bekkedragene bør tegnes inn i planen og reguleres til 
vassdrag.  Alternativt kan det lages hensynssoner for de områdene der det er krav om at det 
tas spesielle hensyn til bekker og bekkeløp.  NVE  mener at dette forholdet  hadde blitt enda 
bedre ivaretatt dersom bekkedragene også var tegnet inn på plankartet. 

                     

Konklusjon og faglige råd: 

1. NVE  gir kommunen et sterkt faglig råd om å få vurdert fare for steinsprang/steinskred 
og snøskred  opp mot kravene i TEK10 før planen vedtas. 

2. NVE gir kommunen videre råd om å bruke hensynssoner for å markere de områdene 
der det må tas spesielle hensyn for at sikkerheten gitt i TEK10 skal ivaretas.  Dette 
gjelder både for områdene utsatt for skredfare/lokale utglidninger  og for bekkedragene. 

3. NVE mener at kommunen bør vurdere å tegne inn bekkedragene i planen og regulere 
de til vassdrag, eller bruke hensynssone for de områdene der det er krav om at det skal  
tas hensyn til nettopp dette. 



 
 

 

Kommentarer:           

Rådmannen tar NVEs råd i pkt. 1-3 til følge. Jfr. Swecos notat datert 12.02.2014. 

1. Jfr. Vurderinger av skredfare s. 13-14. 
2. 8 hensynssonerer med rasfare er vist på plankartet. 
3. Bekken i sør er vist med hensynssone.  Bekkedraget over tomt 10 m.fl. legges om 

til BLK2 og GN3.  Oppkommene i nord er ikke vist.  De skal registreres, legges inn 
på plankartet og beskrives før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

M 2.          Eirik Prestmo  

Han viser til folkemøtet på Sundvollen oppvekstsenter, og påpeker risikoforhold som ble tatt 
opp, og som det ikke ble gitt tilfredsstillende svar på.  Hole kommune vil kunne komme i en 
ansvarsposisjon ved mangelfull oppfølging i byggeperioden og etter utbyggingen dersom 
skade på 3. part oppstår som følge av prosjektets gjennomføring.  Han støtter fullt og helt 
naboene i Daniel Hansens veg sine merknader til saken. 

Han har følgende kommentarer:  

§ 11, Pkt. f)            Skredfare gis følgende tillegg: 

Før igangsettingstillatelse gis, må den respektive tomteeier/delfeltutbygger dokumentere  
hvorledes rassikring av eiendommen skal foretas.  (Jfr. Regiongeologens uttalelse). 

§ 11,Pkt. g)          Trafikksikkerhetstiltak: 

Det bør presiseres at rammetillatelse ikke gis før disse tiltakene er gjennomført og godkjent 
av Hole kommune (gjelder bygging av Trøgsleveien). 

Utbyggingsavtale:   

Han mener at utbyggingsavtalen skal sendes ut på høring og følge reguleringsplanforslaget 
før politisk behandling. 

Som beboer i Dronningveien krever han at Trøgsleveien bygges ut før Dronningveien evt. 
utvides med fortau. 

 

Kommentar:           

Kommunen er klar over ansvarsforholdet, og vil derfor anbefale vedtak som tar høyde for at 
kommunen ikke kommer i en slik situasjon. 



 
 

Pkt. f)          Jfr.  merknad 1 med kommentarer.  Nødvendig rassikring av området skal 
dokumenteres og gjennomføres av feltutbygger, jfr. § 10, pkt. e) . 

Pkt. g)          Punktet er innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes § 10, pkt. g). 

Inngått utbyggingsavtale skal sendes på høring, og vedtas  før evt. IG, jfr. Pbl. kap. 17. 

Trøgsleveien skal etableres før utbygging i Kleivlia kan starte, jfr. rekkefølgebestemmelser § 
10 h). 

 

 

M 3.          Buskerud fylkeskommune  

Det ble gjennomført arkeologiske undersøkelser i 2006 uten at det ble funnen automatisk 
fredete kulturminner.  De minner om kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

De anbefaler at den eldre skogskoia og stallen på eiendommen 211/54 forsøkes tas vare på. 

 

Kommentar:          Fylkeskommunens uttalelser tas til etterretning. 

 

 

M 4.          Eva T. Rollve  

Hun er eier av 231/5, og ønsker ikke utbygging av området, og har ikke vært involvert i 
prosessen.  Hun mener det kan være grunnen til at planforslaget i liten grad tar hensyn til 
utnyttelsen av hennes tomt, da nesten halvparten av tomta skal brukes til veg og friområde.  
Hun savner et forslag fra tiltakshaverne på hvordan dette er ment å løses. 

 

Hun reagerer på at det arealet som er best egnet til bebyggelse, avsettes til friareal, og 
mener det er avsatt tilstrekkelig med friarealer syd i området.  Hun mener det er dårlig 
økonomi i at det best bebyggelige arealet ikke brukes til boliger, men til friareal. 

 

På bakgrunn av ovennevnte to forhold motsetter hun seg planforslaget. 

 

Kommentar:           

Det er ikke tatt hensyn til eiendomsgrensene ved utarbeidelse av planforslaget. Det kan det 



 
 

heller ikke gjøres for å oppnå en helhetlig plan for området.  For å opparbeide en lekeplass 
er en avhengig av arealer som ikke er for bratte.  

Eiendommen er en naturlig del av planområdet dersom planen skal gjennomføres.  
Forhandlinger mellom grunneier og tiltakshaver om pris er en privatrettslig sak.  Kommunen 
har ingen plikt til å gjennomføre ekspropriasjon av grunn på vegne av tiltakshaver, dersom 
det ikke blir enighet mellom partene. 

 

 

M 5.          Tone Ring og Ingar Nilsen  

De har sendt inn hver sin likelydende merknad. 

 

Innsigelse mot Kleivåsenutbyggingen: 

De finner prosjektet svært ødeleggende for eksisterende bomiljø og natur. 

Det er knyttet stor risiko til sikkerhet med hensyn til ras/steinsprang og flom. 

Ulempene ved sprengningsarbeider og transport av masser blir enorme.  Man kan ikke se 
bort fra setningsskader i eksisterende boliger.  De krever at forsikringsselskap kontaktes og 
at det kan fremvises garantier. 

Støttemurer og bygninger blir svært dominerende i landskapet. 

 

Innsigelse mot utbygging av Dronningveien: 

Eiendommene 46a og 48,  231/82 og  243/19 har tidligere avstått grunn til Dronningveien, og 
bygningene ligger svært nær veien.  Ved ytterligere utvidelse vil bygningene bli utsatt for 
snøsprut med og uten salt, og plass for snøopplag blir borte. 

Mulighet til parkering på egen grunn forsvinner, og kostbar skjermbeplantning må erstattes 
av høye levegger. 

Det er lite framtidsrettet å tilrettelegge for tungtransport og økt trafikk gjennom et 
boligområde, oppvekstsenter og Sundvollen sentrum.  Trøgsleveien var lovet å ta denne 
trafikken, og de håper at politikerne holder ord.  Det er sløsing med fellesskapets midler å 
ekspropriere grunn til utvidelse av Dronningveien. 

 

Kommentar:           

Kun offentlige høringsinstanser har innsigelsesrett, brevet blir derfor behandlet som en 



 
 

merknad til planforslaget. 

Det er ingen tvil om at utbygging av Kleivlia vil kunne ha negativ virkning for bebyggelsen på 
østsida av Daniel Hansens vei på flere måter, som nevnt over.   Garantier gjennom 
forsikringsselskaper  er uaktuelt.  Det er kommunens oppgave å vurdere at 
utbyggingsområder er sikre i forhold til ras/steinsprang og flom gjennom 
reguleringsbestemmelsene før reguleringsplan vedtas.  Dersom det er noe  tvil om slik 
sikkerhet er ivaretatt,  bør ikke reguleringsplanen vedtas.  

Det er gjort politisk vedtak om at det skal bygges ny atkomstveg til Kleivlia før utbygging av 
området kan starte. Det anbefales at Trøgsleveien blir bygd som atkomst til Trøgslefeltet, 
Kleivlia, Øvre Grøndokkvei, Kleivstua og Krokskogen. Dronningveien stenges for 
gjennomkjøring. 

 

 

M 6.          Fylkesmannen i Buskerud  

1. Fylkesmannen fremmet innsigelse ut fra manglende dokumentasjon av 
landskapsvirkninger.   Skisser av en utbygging i området er utarbeidet, men virkningen 
kan være noe vanskelig å bedømme.  Fylkesmannen vil fortsatt be kommunen nøye 
vurdere om det er ønskelig med inngrep i den bratte åssiden og viser til nasjonale 
føringer for landskap, og anbefaler at de bratteste tomtene blir tatt ut som 
byggeområder, og at antall boliger blir redusert i tråd med føringene i kommuneplanen.   

2. Ved planlegging og utforming av atkomstarealer og felles ute- og lekearealer skal det 
legges vekt på prinsippene om en universell utforming og tilgjengelighet for alle.  
Fylkesmannen har tidligere savnet en redegjørelse om dette.  Universell utforming er 
nå tatt inn i forslag til bestemmelser. 

3. Miljøvernavdelingens innsigelse til manglende bestemmelser om sandlekeplasser for 
barn i flerbruksboliger er ikke fulgt opp.  Maks gangavstand bør være 50 m.  
Sandlekeplass er heller ikke nevnt  i bestemmelsene.  Rekkefølgebestemmelsene om 
opparbeiding av lekearealer er heller ikke endret til å omfatte sandlekeplasser i 
byggeområder. 

4. Fylkesmannen mener at planområdets beliggenhet og høydeforskjell tilsier at området 
trolig i stor grad vil bli bilbasert.  Endring til eneboliger framfor tettere bebyggelse vil 
både redusere landskapsinngrep og transportbehov.  Det vises til nasjonale føringer og 
mål.  De registrerer at kommuneplanen har antydet et lavere antall boliger enn det 
planforslaget åpner for. 

5. Fylkesmannen gjentar sin tidligere anbefaling om at det i forslag til 
reguleringsbestemmelser blir tilføyd at grensen på 55 dBA også gjelder utenfor rom 
med støyfølsom bruk.  Videre må det henvises til Miljøverndepts.  Retningslinje T-
1442/2012.  De forutsetter at utbyggingen ikke fører til støynivå over anbefalte 
grenseverdier for eksisterende bebyggelse. 

6. Fylkesmannen anser at mindre bekkedrag og flombekker i større grad kunne vært 
markert på plankartet, og anbefaler at de innlemmes i grøntstrukturen. 

7. Fylkesmannen minner om at det i notatet om biologisk mangfold må redegjøres for 
hvordan de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og 
ivaretatt. 

 



 
 

Kommentar:           

Fylkesmannens anbefalinger og tidligere innsigelser som ikke er fulgt opp i punktene 1-7, tas 
til følge og skal innarbeides i planforslaget. 

Pkt.1.            Antall boliger er redusert til 17 eneboligtomter, og 22 boliger i           
terrasseblokker er lagt  

lengst nord hvor terrenget er brattest.  Antall boliger er i hht. kommuneplanen. 

Pkt.2.          Universell utforming er beskrevet i planbeskrivelsen, og i bestemmelsenes § 9.  
På grunn av 

det bratte terrenget er det ikke mulig å oppnå universell utforming av atkomstvegne.  
1/3 av strekningene er brattere enn 1:20. 

Pkt.3.          Det er tatt inn bestemmelser om sandlekeplasser i §§ 4 k) og 10 a). 

Pkt.4.           For å redusere bilkjøring skal det etableres stier sørover til eksisterende stier 
retning  

Sundvollen Oppvekstsenter. 

Pkt.5.          Støykrav er tatt inn i bestemmelsenes § 4 e). 

Pkt.6.          To bekkedrag er vist i planen.  Oppkommet i nord i området GN4 er ikke vist eller 
beskrevet. 

Pkt.7.          Det er redegjort for naturmangfoldlovens §§ 8-12 i planbeskriveslen s. 4. 

 

 

M 7.          Statens vegvesen  

Statens vegvesen viser til sin uttalelse datert 26.6.2006 i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet om forholdene i krysset mellom E16 og Fv.156, samt uttalelse ved offentlig 
ettersyn av Kleivåsen og Sundvollen sentrum i 2007. 

I henhold til reguleringsplan for Sundvollen sentrum (25.06.2007) er krysset E16 / Fv156 
ombygd med to kjørefelt ut på E16.  Det foreligger ingen registreringer eller beregninger av 
trafikkavviklingen etter ombyggingen.  De mener at Sweco as sin konklusjon om nok 
kapasitet i krysset er basert på antakelser om at trafikken til/fra 40 nye boliger i Kleivlia får 
liten innvirkning på trafikkavviklingen E16/fv.156.  SVV er ikke enige i kommunens og Sweco 
as sine konklusjoner i forhold til kapasitet i krysset ut på E16.   

Det vises til rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan for Sundvollen sentrum, men SVV 
anbefaler ikke rundkjøring her på grunn av trafikkforhold og stigning, selv om vi ser at det er 
etablert tilnærmet slike løsninger på tilsvarende steder. 

SVV har følgende punkt 1 som  innsigelse mot planforslaget, og forutsetter ny uttalelse før 



 
 

eventuell sluttbehandling i kommunen: 

1. Utbygging av området må avvente omlegging av E16 eller det må gjennomføres en 
utbedring av krysset E16 / fv.156 til en løsning med tilfredsstillende kapasitet og 
trafikksikkerhet. 

 

Kommentar:           

Tiltakshaver hadde møte med Statens vegvesen og Hole kommune 24. februar 2014. 

Tallene fra 2014 er basert på Swecos rapport om trafikkavvikling og vegstandard. Cowi har 
gjennomført en ny trafikkvurdering for Statens vegvesen, datert 14.09.2016.  Denne er 
basert på trafikktelling i mai 2016.   Konklusjonen er at det ikke er noe ledig kapasitet i 
krysset nå, og "en optimalisert rundkjøring i krysset E16 X Fv156 vil kunne gi tilstrekkelig 
krysskapasitet til  å avvikle en økt framtidig trafikk i år 2024 (forutsatt generell trafikkvekst i 
tråd med prognosene for Buskerud) og en begrenset utbygging på Sundvollen via Åsaveien 
(opp mot 500 boliger)". 

Det tas inn rekkefølgebestemmelser knyttet til kapasitet i krysset, jfr. § 10 g). 

 

 

 

M 8.          Naboer i Daniel Hansens vei  

 

1. Innledning 

Forslaget innebærer, slik naboene ser det, en dyptgripende påvirkning på den eksisterende 
bebyggelsen i Grøndokka, og i særdeleshet naboene med grenser inntil utbyggingsområdet.  
Forslaget reiser en rekke spørsmål og innvendinger. 

 

1.1          Generelt 

Fra å være LNF-område da Daniel Hansens vei ble utbygd, er Hole kommune nå i ferd med 
å vurdere en utbygging i Kleivlia, inkludert bygging av en støttemur for tilknytningsvei som i 
beste fall kan beskrives som "Berlinmuren".  I kommuneplanen vedtatt 2003 ble området 
avsatt til boligområde med 39 boliger.  I senere reguleringsplanforslag er dette antallet økt til 
40 leiligheter + 12 eneboliger med muligheter for 12 bileiligheter, totalt 64 boenheter.  
Planforslaget holder seg ikke til kommuneplanen, noe som har skapt god grunn til mistillit. 

1. Naboene ber kommunen redegjøre for hvorfor det er blitt en slik drastisk øking. 

2. I 2009 ble planarbeidet stilt i bero i påvente av avklaring rundt Trøgsleveien, som ennå 



 
 

ikke er avklart.  De spør kommunen om hvorfor planarbeidet likevel er tatt fram igjen. 

3. Skal Hole kommune vise ansvar for en miljøbevisst plassering av nye boliger, må 
områder nærmere kollektivtrafikktilbud prioriteres og evt. fortettes. 

 

1.2          Reguleringskart Rev L 
1.   Det forventes at Hole kommune sørger for at samtlige bekkefar og vassdrag tegnes inn.      
      Jfr. råd fra NVE. 

2. I følge § 3 er eneboligene B15 og B16 tatt ut av planen, men på reguleringskartet er 
B15 og B16 fremdeles i planen, mens B23 og B24 er borte.  Hvordan kan slike feil 
forekomme? 

 

1.3.          ROS-analyse 

Naturbasert sårbarhet:   

1. Hvor tenker Hole kommune og utbygger at snømengdene ved måking av veien T1 skal 
dumpes? De ber kommunen avklare hvordan snøproblemet skal løses. 

2. Hvor tenker Hole kommune og utbygger at boligene i utbyggingsområdet skal gjøre av 
snøen?  Med inntil 40% stigning på tomtene vil det bli vanskelig å plassere snøen ndre 
steder enn på tomtene og bebyggelsen på nedsiden av vegen.  De gjør oppmerksom 
på at det faller dobbelt så mye snø i øvre Grøndokka som i Sundvollen og Vik. 

3. Hvordan kan Hole kommune akseptere manglende vurdering av fremtidige 
klimaendringer etter den risiko som er belyst i rapporter?  Jfr. Ødeleggelser i andre 
områder i Norge.  Kommunen må sørge for egne, uhildede vurderinger av et 
problematisk område som dette er. 

Infrastruktur: 

1. Hvordan vil vannforsyning og brannvannforsyning bli ivaretatt ved lengre svikt i 
el.forsyningen? 

2. Hva er kriteriene for å si at det ikke kan være begrenset atkomst for brannbil/stigebil 
når vegen er brattere enn anbefalt, og det faktisk er uhyre glatt i Grøndokka? 

3. Det synes ikke vurdert/dokumentert hvordan brannbil/stigebil når den øverste delen av 
terrassehusene. 

Omgivelser: 

1. Det oppfattes av ROS-analysen at det ikke finnes naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare.  Har ikke tiltakshaver vært i området? Hvordan ser kommunen på 
dette? 

2. Vil ikke en høy mur med kun autovern og en fallhøyde på 7-8 m utgjøre en spesiell 
fare? 

Sluttkommentar til ROS-analysen 



 
 

1. Hole kommune bes ta en revurdering av ROS, så den kan betraktes som seriøs. 

 

1.4.          Sentrale myndigheters forventninger av kommunal forvaltning 

"Regjeringen forventer at det vises stor aktsomhet med å planlegge for utbygging i 
fareområder og andre områder som kan berøres negativt  av klimaendringer", jfr. Nasjonale 
forventninger 24.06.11. 

1. Overser Hole kommune det faktum at Kleivlia må være kommunens absolutt største 
risikoområde hva gjelder boligbygging? 

2. Overser Hole kommune at vi kan forvente store klimaendringer i fremtiden? 
3. Lar Hole kommune seg presse av tiltakshavers stadige og vedvarende påtrykk for å få 

godkjent reguleringsplanen til tross for den åpenbare risikoen kommunen vil påta seg? 

 

2.          Reguleringsbestemmelser og Reguleringsbeskrivelse 

§ 3, Reguleringsformål 

1. Hvordan kan Hole kommune forklare en økning på 60% boliger i forhold til PM vedtak 
025/13, pkt 3, der "Plan- og miljøstyret forutsetter at antall boliger blir i samsvar med 
kommuneplanens arealdel" altså 39 boenheter? 

§ 4,           Fellesbestemmelser 

a.  Vegetasjon 

Det er ren villedning og lite troverdig når det står "enkelttrær og landskap bevares innenfor 
byggeområder i størst mulig grad". 

1. Kan utbygger forklare hvordan de vil gjøre dette? 
2. Har Hole kommune sett for seg hvordan det vil se ut innenfor byggeområdene, og 

utenfra hele Holebygda ved utsprengning av så mye fjell? 

e)   Vei, vann og avløp 

1. Har NVE's råd om inntegning av bekkeløp/bekkefar blitt forkastet?  De forventer at 
disse tegnes inn. 

2. De kan ikke se at NVE's krav om avklaringer av om eksisterende bekkeløp tåler en økt 
flomvannføring nedover i vassdragene. 

3. De ber om redegjørelse for hvordan overvannsproblematikken er forenlig med den 
planlagte støttemuren for veien T1? 

4. Vil Hole kommune garantere at overvannshåndtering langs T1 og T2 ikke vil bli til 
sjenanse for eksisterende nedenforliggende boliger? 

g)   Grunnvann/overvann 

Overvannsproblematikken skal løses ved lokal overvannshåndtering ved fordrøyning før 
avrenning til eksisterende resipient.  Naboene påpeker at det i dag er jevnlige og til dels 



 
 

store problemer med overflatevann i Daniel Hansens vei. 

1. De påpeker forholdsvis stor vanntransport i de øvre meterne av berggrunnen.  Hva 
gjøres for å avklare nærmere den skjulte avrenningen? 

2. Hvordan tenker man løst overflateavrenningen som ikke fordrøyes, men renner videre?  
Hva med ulempene for eksisterende bebyggelse? 

3. Hvem har ansvar for gjennomføring av tiltak mot overvannsproblematikken?    Hvem 
har det økonomiske ansvaret hvis det viser seg at disse tiltakene ikke er gode nok? 

4. Har Hole kommune avklart om det kan bli økt flomvannføring i eksisterende bekkefar, 
og hva er i så fall resultatet?  Jfr. NVE's råd. 

5. Har Hole kommune engasjert seg i denne kartleggingen av vannproblemene for 
boligområdene nedenfor?  Jfr. Miljøverndepartementets pålegg. 

6. Hvordan kan Hole kommune forsikre seg at kravene i § 4 g, pkt. 3 overholdes da det i 
planen mangler bekkefar og vassdrag. 

7. Evt. Eksisterende fordrøyningsbasseng kan bli sprengt vekk ved utbygging.  I tillegg vil 
eksisterende vegetasjon bli fjernet.  Naboene ber på bakgrunn av dette, kommunen 
redegjøre  nærmere for hvilke konsekvenser utsprengningen vil få for eksisterende 
bebyggelse nedenfor. 

8. NVE har rådet til at det skisseres hvordan man får tak i vannet, skisseres gode 
overvannsløsninger om vinteren, og at det må fremgå av planen hvordan 
overvannsdreneringen skal løses, og om det er nok kapasitet i disse vannveiene.  De 
kan ikke finne disse punktene omtalt. 

9. Hvordan har utbygger planer som sikrer at avrenning skal bli tilnærmet lik dagens 
forhold?  Jfr. Uttalelser på folkemøte 11.09.13. 

10. Boligene nedenfor B1-B4har hatt betydelige vannproblemer.  Det er med bekymring, og 
lite tillitsvekkende å se at dette ikke er tatt med i vurderingene.  Hva gjør utbygger med 
det? 

11. I § 4 g kreves føringer for sikring av eksisterende vassdrag i anleggsperioden.  Hvordan 
skal Hole kommune forsikre seg om at dette ikke blir en belastning for eksisterende 
boliger, og hva er utbyggers plan med dette? 

12. De stiller spørsmål om Swecos habilitet da rapporten er betalt av oppdragsgiver for å 
gjøre utredningen om geologi og hydrologi.  Dette må tas i betraktning når kommunen 
selv skal vurdere reguleringsplanen. 

13. At "forhold påpekt av NVE og redegjort for av Sweco AS er ivaretatt i reguleringsplanen 
for Kleivlia med bestemmelser" styrker evt. Mistanker om at viktige fakta om 
hydrologiske forhold ikke er avdekket eller bagatellisert.  Jfr. Swecos uttalelse om 
området B2-B4.  De etterlyser flombekker og iler dokumentert på kart.  Det er stor tvil 
om at forhold påpekt av NVE er ivaretatt. 
Skjæringene fra de nye tomtene vil bringe vann fram i dagen som nå fordeles i ur og 
sprekker.  Vegene vil fungere som demninger for dette vannet som også kommer fra 
området ovenfor planlagt byggeområde.  Det anses som svært krevende å holde 
tilbake/fordrøye dette vannet.  Et lukket frostsikkert system med flomkapasitet anser 
naboene å være mer egnet til håndtering av grunnvann/overvannsproblem enn 
overflatevannveier. 

14. I dag har området blandingsskog.  De påpeker som et faktum at hvert av trærne trekker 
til seg betydelige mengder vann i løpet av et døgn, særlig bjørk.  Når disse trærne 
fjernes, vil alt dette vannet måtte renne videre nedover, og gi større risiko for flom- og 
vannproblemer enn de allerede har.  Dette må Hole kommune ta med i sin vurdering. 

i)   Brannvann i området 

Er kravet om brannvann på 25 l/sek ivaretatt i utbyggingsområdet? 



 
 

 

§ 5  Byggeområder 

1. Hvilke krav tenker kommunen å stille til boligtyper?  Hva er årsaken til at kommunen 
fraviker kommuneplanen på dette punktet?  Enkelte tomter har 20 m høydeforskjell, 
dvs. 40% stigning.  Bebyggelsen må få en svært dominerende utforming.  Har 
kommunen tenkt gjennom hvordan dette vil se ut fra Holebygda for øvrig?  Det legges 
opp til mønehøyder på inntil 10,5 m, 2,5-3 m mer enn andre steder.  Hva er årsaken til 
dette når andre nektes? 

2. Atkomstveg T1 planlegges med en 300 m lang støttemur, som vil rage 3-4 m over en 
viss strekning.  I tillegg kommer autovern.  Ved snitt B7 vil muren rage 10 cm over 
mønet på til boligen på nedsida, i tillegg autovern på 1 m.  Muren vil ligge ca. 10 m fra 
eksisterende husvegg.  For naboene innebærer en slik mur en klar verdiforringelse, 
som i praksis blir en form for ekspropriasjon, der kommunen i tilfelle vedtak, tar verdier 
fra eksisterende bebyggelse og gir til utbyggerne. 
Mener Hole kommune virkelig at dette er innenfor hva som må aksepteres av 
eksisterende bebyggelse som blir liggende under denne muren? 
Er en grå "Berlinmur" hva kommunen ønsker som det sterkeste inntrykket mot 
Krokskogen for trafikken som passerer hver dag? 
Har kommunen vurdert sikkerheten til beboerne under denne muren dersom store og 
små biler på vinterstid kjører utfor? 
Forventer kommunen at naboene skal forholde seg passive til å få en slik mur tett innpå 
boligene sine? 

3. Er en så smal veg, 4,5 m, i henhold til gjeldende krav til vegbredde i slikt boligfelt? 
4. De har regnet ut at steinmasser fra utsprengte tomter vil kunne dreie seg om 100 - 150 

000 m3. Dette utgjør 10 000 til 15 000 lastebillass med steinmasser.  I tillegg kommer 
rasur. 
Naboene ber kommunen redegjøre for hvordan denne utsprengningen og 
massetransporten skal foregå rent praktisk. 
De gjør oppmerksom på at det er urealistisk med massebalanse mellom veg/tomter, slik 
utbygger tenker.  Vegen må anlegges før tomtene kan bebygges. 
Dersom Hole kommune tillater dette prosjektet, med de overskridelser som ligger i 
planarbeidet, må man ta i betraktning at også senere utbyggingsprosjekter som legger 
opp til overskridelser, må tillates.  

d)  Overvannshåndtering på den enkelte tomt 
"Bekkeløp skal ivaretas/sikres som åpne vannveier med tilstrekkelig kapasitet over den 
enkelte tomt ved utbygging selv om de ikke er vannførende hele året". 
1.  Har Hole kommune kartlagt hva dette kan medføre for  nedenforliggende eksist. boliger? 
2.  Hvordan tenker kommunen dette ivaretatt når den enkelte tomtekjøper står for  

      utbyggingen? 

      Det er Hole kommunes ansvar å ta i betraktning de problemene som eksisterende boliger     

      har hatt til nå pga. slett/ikke-eksisterende kartlegging av områdets vannproblematikk;   

      jordutrasinger og tett drenering, ekstra grøfting og avledning av vann. 

3. Vil kommunen garantere at det ikke vil bli noen ulemper i forbindelse med   



 
 

     vannproblematikk for nedenforliggende eksisterende boliger? 

En eiendomsutvikler antas å ville opparbeide tomtene og sørge for infrastrukturen.  Det vil så 
bli opp til den enkelte tomtekjøper å sette opp boligen, inkl. sikring i forhold til vannskader, 
ras m.m.  Naboene er bekymret for at ansvar overfor eksisterende beboere og nye beboere 
med dette vil bli pulverisert. 

4.  Erfaring viser at kommuner som har tillatt bygging i flom- og rasfarlige områder vil stå 
igjen med erstatningsansvar overfor eksisterende og fremtidige innbyggere hvis noe 
skulle skje.  Har kommunen tatt høyde for dette, og på hvilken måte? 

5. Er forsikringsselskapene konsultert om risikoen som vil kunne lede til 
erstatningsutbetalinger? 

 

§ 6.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

a. Vei/trafikk 

Det åpnes for opptil 64 nye boenheter inkl. utleieenheter. Det utgjør ca. 130 flere biler daglig. 
1.   Statens vegvesen har tidligere hatt innsigelse til nye utbyggingsområder i Sundvollen før  

      utbedringer i Sundvollkrysset er gjennomført. 

2. Sweco har vurdert eksisterende vegstandard god nok etter at krysset 
fv156/Dronningveien har god nok kapasitet etter at Sundvollen hotell gjorde tiltak.  
Dette påvirker ikke kapasiteten i krysset med E16.  Naboene forventer en konkret 
uttalelse fra Statens vegvesen 

Naboene påpeker følgende ang. Dronningveien/Trøgsleveien: 

1.  Kommunen har lagt opp til at økt trafikk må legges via ny veg fra Trøgsle.  
Planarbeidet ble i 2009 stilt i bero i påvente avklaringer om Trøgsleveien og E16.  Slike 
avklaringer foreligger ikke.  Hvorfor er planarbeidet likevel tatt opp igjen? 

2. Allerede i dag er økt trafikk i Dronningveien er belastning for beboerne.  Evt. Tiltak i 
Dronningveien vil i stor grad påvirke berørte eiendommer og boliger. 

3. Dronningveien tåler ikke eksisterende trafikkmengde, jfr. Kanter som gir etter og hull i 
vegen. 

4. Vil en oppgradering av Dronningveien innebære grunnavståelser?  Dvs. at dagens 
beboere må betale for at utbyggerne av Kleivlia skal gjøre fortjeneste, noe som er lite 
akseptabelt. 

5. Utbygging i et slikt omfang vil medføre ytterligere belastning for beboerne langs 
Dronningveien. 

6. Anleggstrafikk over mange år vil bli en uforholdsmessig belastning for 
beboere/bebyggelse, og vil kunne medføre daglig kollaps i trafikkavviklingen i 
Sundvollen.  Hvor skal all overskuddsmassen fraktes?  Er de enorme mengdene 
vurdert i sammenheng med kapasitetsvurderingen av Daniel Hansens vei? 

7. Naboene krever at forslag til reguleringsplan forelegges Statens vegvesen for uttalelser 
8. Har utbygger fått i oppgave å bygge ut Trøgsleveien eller oppgradere Dronningveien 

før utbygging av Kleivlia?  Hvis ikke krever naboene at det stilles krav om nødvendige 
TS-tiltak ved at Trøgsleveien bygges og E16 utbedres før Kleivlia kan starte opp, og 
bekostes av utbygger. 

9. Ved evt. Forlengelse av Daniel Hansens vei må utbygger forsterke eksisterende del av 



 
 

vegen, samt Kari Hirans vei. 

a. Skole/barnehage 

Kommunen bes vurdere kapasiteten på eksisterende barneskole, ungdomsskole og 
barnehager før en godkjenning av planen. 

 

§ 11          Rekkefølgebestemmelser 

e)   Hvordan vil Hole kommune forsikre seg om at ingeniørgeologiske inspeksjoner blir  

      kvalitetssikret  mot inhabile konsulenter? 

f)   Det synes merkelig at det ikke er nevnt sikkerhet i forhold til skredfare for  

      nedenforliggende eksisterende boliger.  Har ikke kommunen tenkt å ivareta sikkerheten 

      til  disse innbyggerne? 

i)   Garanterer Hole kommune at det ikke kan bli tilbakeslag av kloakk eller spillvann til  

      eksisterende beboelse om rørsystemer lavere ned tettes? 

1. Naboene er redde for at Hole kommune velger minste motstands vei ved å godta 
forslag til reguleringsplan mot at rekkefølgebestemmelser overholdes.  Det er 
utbyggingen i seg selv som utgjør risiko i forhold til vannproblemer og ras, ikke 
rekkefølgebestemmelsene.  Utbedringer av vei og øvrig infrastruktur er absolutte 
nødvendigheter dersom det skal skje en utbygging. 

 

 

3   Generelt om geologi / rasfare 

Naboene mener Sweco synes å utvanne sentrale myndigheters vurderinger og krav. 

1. Selv om Huseby-rapporten konkluderer med at det foreligger fare for ras/steinsprang i 
slike terrengtyper, hevder Sweco at det ikke er fare for ras/steinsprang. 

2. Naboene minner om tilstander som har oppstått andre steder der man har undervurdert 
klimaendringer 

3. Er det kommunens innbyggere som skal betale prisen for slett konsulentarbeid, eller er 
det forsikringsselskapenes kunder som skal betale?  Forsikringsselskap bør i så fall 
konsulteres. 

4. Naboene ber kommunen avklare før evt. planvedtak, hvem som skal sørge for 
gjennomføring av ingeniørgeologiske vurderinger.  Sweco gir ingen garantier, og 
kontroll av hver enkelt tomt skjer ikke før nye veger er anlagt.  Å stoppe prosjektet på et 
slik stadium vil være adskillig vanskeligere, og vil kunne påføre kommunen 
erstatningsansvar.  Hva blir i tilfellet kommunens økonomiske ansvar overfor 
utbyggerne? 



 
 

5. Sikring kan ikke beskrives før den enkelte byggesak prosjekteres.  Dette gjør vurdering 
av sikkerhet for eksisterende beboere umulig, og gir grunn alene til å avslå godkjenning 
av planen.  Både vannavrenning og sprengningsarbeider fordrer ingeniørgeologisk 
inspeksjon.  Hvem har ansvaret, og hvem kontrollerer? 

6. At det er rasur i området B17-B24, oppfattes som at det er rasfare i området.  Hvordan 
tenker kommunen dette sikret? 

7. Det er antydet at ukjente sprekker og glidegroper kan dukke opp, og må kontrolleres 
løpende.  Hvem tenker kommunen skal gjøre dette?  Hvem har det økonomiske 
ansvaret hvis denne kontrollen ikke gjennomføres på en god måte?  Hvem har det 
økonomiske ansvaret i tilfelle økte kostnader? 

8. Fylkesgeologen utelukker ikke steinras, og det vil være nødvendig med lokal rassikring.  
Hvem betaler dette?  Hvem har ansvar for å informere evt. tomtekjøpere? 

9. - Tomtene B1 – B8 er svært bratte. B9 – B14 og B17 – B24 er vanskelig å vurdere.  
B16 er uegnet for boligbygging.  Sier ikke dette det meste? 
- Huseby sier at det er fare for ras/steinsprang, og at geologiske prosesser vil kunne 
utvikle nye muligheter for steinsprang, og han anbefaler at det settes opp juridiske og 
økonomiske avtaler som sikrer kommunen:  Sier ikke dette alt? 
- NVE krever avklaring om det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet (jfr. TEK 10) 
tilsvarende 100-årsskred.  Hvem har ansvar for dette?  Hvem betaler? 

10. Hva med utbyggingsavtale om juridisk og økonomisk ansvar? 
11. Kommunen bes undersøke sannsynligheten for setningsskader på eksisterende 

bebyggelse som følge av sprengningsarbeider.  Hvilket ansvar har kommunen? 

 

 

4   Ansvar 

Det følger av Pbl § 28-1 at kommunen pålegges økt ansvar og gis nye virkemidler for å ta 
hensyn til flom og ras i arealplanleggingen.  Det settes som vilkår for bebyggelse at det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 
Det vises  til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 33, og Innst. O. nr. 50 (2008-2009) s. 26.27. (Se 
dok. 76, s 14-15). 

Naboene er ikke i tvil om at utbyggingen vil medføre vesentlige ulemper for den eksisterende 
bebyggelsen nedenfor.  Pbl's vilkår om tilstrekkelig sikkerhet mot vesentlig ulempe kan ikke 
hevdes å være oppfylt med all den usikkerheten om konsekvensene som foreligger.  
Bestemmelsen gir Hole kommune det nødvendige verktøyet for å avvise planforslaget, og 
pålegger Hole kommune å si nei til utbyggingsprosjektet. 

Naboene anser at med foreliggende dokumenter i saken vil Hole kommune vanskelig kunne 
hevde manglende kunnskap om risiko ved prosjektet.  Dermed vil kommunen stå økonomisk 
ansvarlig for skade eller fare som oppstår (evt. verdireduksjon). 

Naboene mener at kommunen ikke har noe økonomisk ansvar overfor utbygger før evt. etter 
at reguleringsplan er vedtatt. 

 

 



 
 

5   Oppsummering 

Se dok 76 s. 16 – 19. 

 

 

Kommentar:           

1.1.          Generelt 

1. Plan- og miljøstyret har påpekt at antall boliger ikke er i tråd med 
kommuneplanen, og dette er endret. 

2. Tiltakshaver ba om at planarbeidet ble tatt fram igjen etter at arbeidet med 
reguleringsplan for Trøgsleveien startet opp igjen.  Etter at 
planbehandlingen ble trukket fra møtet 28.04.14, har både tiltakshaver og 
Plan- og miljøstyre bedt om å få revidert planforslag til behandling. 

3. Tas til orientering.   

4. Reguleringskart Rev L 
5. To registrerte bekkefar er tegnet inn.  Krav om at oppkommet i nord vises i 

planen. 
6. Alle tomtene har fått ny nummerering i vedlagte planforslag. 

7. ROS-analyse 
Naturbasert sårbarhet 

1. Det er avsatt et belte på 1,5 – 2 m til annen veggrunn for skulder/grøft som 
også benyttes til snøopplag. 

2. Snø fra tomtene må plasseres på den enkelte tomt.  Det kan nå legges snø 
på nedsida av muren langs SKV1 da avstanden til nabogrensa er 4 m.  

3. Kommunen har krevd at dette vurderes i ROS-analysen.  Jfr. 3.3 Tiltak, pkt. 
4. Elveflom, og   § 4 f) og g). Konsekvensene er ikke godt nok utredet. 

Infrastruktur 

1. Vannforsyningen vil bli ivaretatt med nødstrøm fra strømaggregat, slik som i 
dag. 

2. Brannvesenet sier at der søppelbilen kommer fram, kommer også brannbilen 
fram. Maks. stigning er 1:10.  At det kan være glatt i Grøndokka er riktig, 
men det kan forbedres ved normalt vegvedlikehold og strøing. 

3. Tilgang til de øverste etasjene i planlagt terrassert bebyggelse skjer ikke 
med stigebil, men langs bakken når leilighetene er tilgjengelige fra 
bakkenivå, slik som her. 

Omgivelser 

1. Det vises til merknader fra NVE som tas til følge. Jfr. ROS-analysen pkt. 
3.1.1. 

2. Hole kommune aksepterte ikke at vegen legges på så høg mur som var vist i 
plan og profiler av hensyn til naboer, trafikanter og manglende 



 
 

landskapstilpasning.  Vegen er derfor forskjøvet innover og hevet noe, slik at 
høyden på muren nå er redusert til mindre enn 3 m på det høyeste, over en 
kortere strekning, og avstanden fra tomtegrensene til muren er minimum 4 
m. 

Sluttkommentar til ROS-analysen 

i. Det er utarbeidet ny ROS-analyse som er mer omfattende.   Konsekvenser 
av klimaendringer er nevnt i punktet 3.3. Tiltak, 4.Elveflom, men kreves 
bedre utredet før offentlig ettersyn. 
 

1. Sentrale myndigheters forventninger av kommunal 
forvaltning 

1. Kleivlia er ikke det området Hole kommunes administrasjon har ønsket å 
prioritere, nettopp fordi det er så store utfordringer knyttet til risiko og 
usikkerhet, både innenfor planområdet og for bebyggelsen på nedsida.  Jfr. 
konklusjonen i saksframlegg til sak 025/13 om offentlig ettersyn.  Dersom 
tryggheten ikke kan ivaretas, vil ikke rådmannen anbefale planvedtak. 

2. Hole kommune er klar over at klimaendringer med større nedbørsmengder 
kan få konsekvenser for området. Utredning om konsekvenser av økt 
nedbør mangler, og kreves forbedret. Før offentlig ettersyn. 

3. Hole kommune lar seg ikke presse av tiltakshaver. Både tiltakshaver og 
Plan- og miljøstyret har bedt om at planen fremmes på nytt. 
 

4. Reguleringsbestemmelser og Reguleringsbeskrivelse 

§ 3 Reguleringsformål 

1. Antall boliger er foreslått redusert, og er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. 

§ 4 Fellesbestemmelser 

ii. Vegetasjon 

1. 2 bekkeløp/bekkefar er tegnet inn på plankartet. Det 3. legges 
inn før offentlig ettersyn. 

2. Avklaring om eksisterende bekkeløp tåler økt flomvannføring 
nedover i vassdraget skal 
inngå i plan for håndtering av overvann.  

3. Overvannsproblematikk knyttet til planlagt støttemur for SKV1 
skal ivaretas i forbindelse med prosjektering av vegen. 
Kommunen kan ikke gi garantier. 

4. Hole kommune krever en helhetlig plan for håndtering av 
overvann fra planområdet i forbindelse med prosjektering og 
utbygging.  

1.    § 4a) er endret.  Det er ikke realistisk å bevare enkelttrær eller landskap innenfor  

Byggeområdene på grunn av sprenging/pigging og fylling.  Det er kun eksisterende 
vegetasjon på oversida av bebyggelsen, opp mot naturområdet GN1 som kan bevares.   

Området vil ikke se ut som vist på illustrasjonene før området er beplantet og det er gått 



 
 

en del år. Nødvendige løsmasser og matjord må tilføres.  Hele byggeområdet vil bli påført 
store terrenginngrep, og bli godt eksponert.  

e)   Vei, vann og avløp 

1. 2 bekkeløp/bekkefar er tegnet inn på plankartet. Det 3. legges inn før offentlig 
ettersyn. 

2. Avklaring om eksisterende bekkeløp tåler økt flomvannføring nedover i vassdraget 
skal 
inngå i plan for håndtering av overvann.  

3. Overvannsproblematikk knyttet til planlagt støttemur for SKV1 skal ivaretas i 
forbindelse med prosjektering av vegen. Kommunen kan ikke gi garantier. 

4. Hole kommune krever en helhetlig plan for håndtering av overvann fra planområdet 
i forbindelse med prosjektering og utbygging.  

g)   Grunnvann/overvann 

1. Det er ikke mulig å få full oversikt over skjult avrenning, men avrenning på 
overflaten vil bli ivaretatt. 

2. Håndtering av overflateavrenning skal beskrives i plan for behandling av 
overflatevann, og tiltak gjennomføres i hht. plan. 

3. Tiltakshaver er ansvarlig for gjennomføring av tiltak i forhold til overvann.  
Det økonomiske ansvaret ligger også på tiltakshaver fram til det er gitt 
ferdigattest. 

4. Muligheter for økt flomvannføring i eksisterende bekkefar, og evt. 
konsekvenser er ikke utredet.  NVE's råd skal følges opp ved fyldigere 
beskrivelse i ROS-analysen, før offentlig ettersyn.  Jfr. pkt. 2 i rådmannens 
innstilling. 

5. Det er krav om at kartleggingen av vannproblemer nedenfor skal utføres av 
tiltakshaver før IG gis.  Jfr. § 10 i). 

6. Bekkefar og vassdrag er registrert og tegnet inn på planen.  Håndtering av 
mulig økt vannføring skal utredes i plan for overflatevann. 

7. Mulige konsekvenser for naboer etter utsprengning skal beskrives i ytre 
miljøplan og ivaretas ved ingeniørgeologisk oppfølging, før, under og etter 
sprenging, med skriftlige rapporter og evt. tiltak. 

8. Alle råd fra NVE skal utredes og gjennomføres. Overvannsløsningene skal 
beskrives i plan for overflatevann. 

9. Avrenning etter utbygging skal utredes i plan for overflatevann, og ivaretas. 
Jfr. krav om plan . 

10. Utbygger skal kartlegge dagens vannproblematikk nedenfor  BBB1 (B1-B4), 
og skal gjennomføre tiltak dersom utbyggingen påvirker dette i negativ 
retning.  Skal inngå i planen. 

11. Tiltakshaver/ansvarlig utførende har ansvar for sikringer i forbindelse med 
anleggsarbeid  Det er vanlig at utbygger sørger for fagrapporter.  Swecos 
rapport er kontrollert av både regiongeologen, Sigurd Huseby og NVE. Hole 
kommune kan kreve uavhengig kontroll av senere rapporter.  Det skal 
utarbeides Ytre miljøplan for anleggsperioden. 

12. Tas til etterretning.  Jfr. pkt. 13. 
13. NVE's merknader til planmaterialet skal følges opp, og 2 bekker er lagt inn 

på plankartet, den 3. skal legges inn.  Bekken som kommer ut av fjellet i 
nord er ikke vist på plankartet eller beskrevet i planbeskrivelsen ennå.  Det 
er satt krav om plan for håndtering av overvann og vann i grunnen. 

14. Mangel på vegetasjon, og særlig trær, vil føre til større avrenning fra 
området.  Vannet forventes ivaretatt av overvannssystemet som må 



 
 

dimensjoneres for større vannmengder enn i dag. Jfr. pkt. 9 over. 

i. Brannvann i området 

Krav om brannvann på 20 l/sek for eneboliger og 50 l/sek for blokker er ivaretatt ved at det er 
satt krav til utbygger om utbygging av vannforsyningen til området slik at dette tilfredsstilles. 

 

§ 5  Byggeområder 

1. Det legges opp til terrassert bebyggelse med inntil 8 boliger i hvert bygg i felt 
BBB1.  Eneboligene skal tilpasses terrenget med underetasje(r).  Maks 
høyde og grunnflate framkommer av bestemmelsene.   Bebyggelsens høyde 
fastsettes i bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan, som vedtas av 
kommunestyret.  Reguleringsplan gjelder foran kommuneplan. 
 

2. Vegen SKV1 er forskjøvet østover slik at både lengden og høyden på muren 
er redusert betraktelig, til ca. 80 m lengde og maks 2,8 m høg + rekkverk.  
Angående sikkerhet mot utforkjøring er et autovern slik som vist i 
normalprofilet, ikke godt nok.  Det skal være et stivt rekkverk / brurekkverk 
som kan stoppe en lastebil. 

3. Kjørebanebredde på 4,5 m tilfredsstiller kravene til adkomstveg i middels tett 
bebyggelse, A2, i Statens vegvesens vegnormaler 017. Der det ikke skal 
bygges fortau, er vegbredden økt til 5,5 m. 

4. Kommunen krever en ytre-miljø-plan for gjennomføring av 
anleggsarbeidene, hvor det redegjøres for mengder sprengstein og 
håndtering av overskuddsmasser.  Det kreves ny atkomstveg før evt. 
utbygging kan starte.  Det er regler for bortkjøring av overskuddsmasser. 

d)   Overvannshåndtering på den enkelte eiendom 

1. Hole kommune har ikke kartlagt konsekvenser for nedenforliggende boliger, 
men det vil bli redegjort for i helhetlig plan for overvann.  Jfr. krav fra NVE. 

2. Atkomstvegene med tilhørende grøftesystem skal bygges samlet.  
Kommunen vil sette krav om feltvis utbygging for å sikre at helheten blir 
ivaretatt ved grunnarbeidene. 

3. Kommunen kan ikke garantere noe, men håndtering av vannproblematikken 
i eksisterende og ny bebyggelse sikres ved at det kreves feltvis utbygging og 
tiltak for håndtering av vannet.  Det vil være ansvarlig utførendes ansvar å 
ivareta sikkerheten og følge opp alle krav i forhold til TEK10. (Punkt i 
utbyggingsavtalen) 

4. Med grunnlag i foreliggende rapporter, og klimaendringer, er kommunen klar 
over at det kan oppstå uønskede situasjoner med vann.  Kommunen ønsker 
ikke slike situasjoner for innbyggerne, ei heller å sette seg i en 
erstatningssituasjon. Kommunen krever derfor at tiltakshaver tar høyde for 
at det er mye vann i grunnen, og for klimaendringer ved å legge til grunn 
gjeldende lover, forskrifter og føringer, ved prosjektering og gjennomføring.   

5. Forsikringsselskaper er ikke konsultert om risiko som vil kunne lede til 
erstatningsutbetalinger. 

 



 
 

§ 6.          Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

a. Vei/trafikk 

Antall eneboliger/leiligheter er redusert til 39. 

1. Statens vegvesen har uttalt seg, jfr M 7.  De vil ikke tillate utbygging av 
Kleivlia før det er gjennomført en utbedring av krysset E16/Fv156 med 
økt kapasitet og  trafikksikkerhet. 

2. Trafikkvurdering fra sept. 2016 konkluderer med at det ikke er noe 
restkapasitet i krysset med E16.  Det jobbes med en løsning med 
rundkjøring i forbindelse med veg/bane-prosjektet. 

Angående spørsmål og krav knyttet til Dronningveien/Trøgsleveien. 

1. Tiltakshaver har bedt om å ta opp igjen planarbeidet. Trøgsleveien er ikke 
vedtatt, men det er gjor vedtak om at Kleivlia ikke kan bygges ut før det er 
etablert ny atkomst til området via Trøgsle. Dette ses i sammenheng med 
fremtidig utbyging av boliger langs denne traseen. 

2. Dronningveien vil ikke bli fremtidig atkomst til Kleivlia.  
3. Med etablering av Trøgsleveien som atkomst til Kleivlia, Øvre Grøndokka og 

Krokskogen, vil trafikken i Dronningveien bli sterkt redusert.   
4. Dersom det ikke gjøres tiltak i Dronningveien, vil det ikke bli behov for 

grunnavståelser.  Det er ingen umiddelbare planer om tiltak i Dronningveien. 
5. Med etablering av Trøgsleveien vil dette punktet være uaktuelt. 
6. Deponering av overskuddsmasser er utbyggers ansvar, og de skal fraktes til 

et godkjent mottak.  Det bør vurderes om anleggstrafikk og frakt av 
overskuddsmasser fra T2 kan ledes utenom Daniel Hansens vei, via 
midlertidig anleggsveg opp til T1.  Tiltakshaver må i alle tilfelle reparere 
skader  som de påfører eksisterende infrastruktur.  Anleggstrafikk skal 
utredes i ytre miljøplan. 

7. Statens vegvesen har uttalt seg til planforslaget, jfr. M 7, og vil få planen til 
ny uttalelse.  

8. Utbygger har ikke fått noen oppgaver i forhold til Trøgsleveien eller 
Dronningveien, men det er satt rekkefølgekrav om at Trøgslevegen skal 
bygges før anleggsarbeid i Kleivlia starter.  Dersom  planen vedtas skal det 
også underskrives og vedtas en utbyggingsavtale med tiltakshaver.   

9. Behov for nødvendige forsterkninger av eksisterende veger i området vil bli 
vurdert i ytre miljøplan og som et punkt utbyggingsavtalen. 

a. Skole/barnehage 

Vurdering av skole- og barnehagekapasitet er tatt inn som rekkefølgebestemmelse i § 10, k. 

 

§ 11          Rekkefølgebestemmelser 

e)   For kvalitetssikring vil Hole kommune kunne kreve uavhengig kontroll av de  

       ingeniørgeologiske og hydrogeologiske rapportene. 

f)    Når skredfaren er ivaretatt for bebyggelsen i planområdet, vil sikkerheten også være 



 
 

ivaretatt 

       for bebyggelsen nedenfor.  Evt. skredvoller skal tegnes inn på plankartet. 

a. Hole kommune kan ikke gi garantier, men vil påse at prosjektering og 
bygging blir i hht. forskrift.  Hvis rørsystemet tettes, går kloakk/spillvann 
vanligvis over i kummer. 

1. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at viktige tiltak, inkl. infrastruktur og 
sikkerhetstiltak gjennomføres til riktig tid i forhold til utbyggingen. 

 

3    Generelt om geologi / rasfare. 

1. Det vises til NVE's uttalelse om å vurdere faren for steinsprang/steinskred 
og evt. legge tiltak inn i planen.  Jfr. § 8 hensynssone om ras- og skredfare 
samt rekkefølgebestemmelse § 10 f) om skredfare. 

2. Det er tatt inn punkt om ras- og skredfare i ROS-analysen pkt. 3.3. 
3. Kommunen oppfatter ikke at det er gjort "slett konsulentarbeid", men 

uavhengig kontroll vil kvalitetssikre det videre arbeidet. 

4. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av ingeniørgeologiske vurderinger.  
Samtidig vil kommunen kreve uavhengig kontroll. Da må tiltakshaver sørge 
for at kontroll utføres av et firma med ansvarsrett for kontroll i tiltaksklassen.  
De vil da gå gjennom og kontrollere om utredningene er i henhold til kravet. 
Et politisk vedtak kan stoppe en reguleringsplan når som helst før 
planvedtak er gjort. 
Kommunen har ikke noe økonomisk ansvar overfor utbygger så lenge 
planen ikke er vedtatt eller rettskraftig.  Spørsmålet er ikke besvart. 

5. Tiltakshaver / utbygger har ansvar  for gjennomføring av ingeniørgeologisk 
inspeksjon.  Utbygger vil sette bort arbeidet til firma med ansvarsrett innen 
fagområdet. Kontroll gjennomføres ved ingeniørgeologisk inspeksjon før og 
etter sprenging, jfr. § 10.e). 

6. Rasur skal fjernes, jfr. merknad fra NVE. 
7. Tiltakshaver for feltutbyggingen har ansvaret for at all kontroll gjennomføres.  

Tiltakshaver har også det økonomiske ansvaret. 
8. Tiltakshaver for feltet har ansvar for sikring mot steinras.  Nødvendig punkt 

er tatt inn i  reguleringsbestemmelsene § 10 f), og evt. tomtekjøpere vil bli 
orientert om problematikken gjennom bestemmelsene. 

9. Rådmannen er enig i at alle tomtene er svært bratte, brattere enn noe annet 
tomtefelt i kommunen, og utbygging i dette området vil være en stor 
utfordring.  
Tiltakshaver har ansvar for rassikring.  Hole kommune vil inngå 
utbyggingsavtale med tiltakshaver.  Utbyggingsavtaler inneholder både 
juridiske og økonomiske forhold.  Kommunen kan ikke sikre seg mot 
erstatningskrav.  Utredning om tilstrekkelig sikkerhet tilsvarende 100- og 
1000-årsskred er gjort i tilleggsnotat fra SWECO datert 12.02.2014.  Jfr. § 
10 e).   

10. Det skal fremforhandles utbyggingsavtale mellom kommunen og 
tiltakshaver.  Avtalen legges ut til offentlig ettersyn før den vedtas av 
kommunestyret.  

11. Kommunen har ikke gjort egne undersøkelser, men har innhentet 
opplysninger fra autorisert bergsprenger.  Det er svært liten sannsynlighet 
for setningsskader i dette området. Her er det igjen tiltakshaver som har 



 
 

ansvaret, men sprengningsarbeider blir satt bort til autoriserte fagfolk som 
har ansvar. 

 

4   Ansvar 

Dersom det er tvil om Pbl's vilkår om tilstrekkelig sikkerhet mot vesentlig ulempe for naboer 
er oppfylt, vil ikke rådmannen anbefale at planen vedtas.  

Det er visse usikkerheter knyttet til vannforekomstene i området, og hvordan 
vannsituasjonen 

vil utvikle seg ved klimaendringer og økte nedbørsmengder.  Det samme gjelder usikkerheter 
knyttet til rasfare og mulige steinsprang som følge av klimaendringer.  Det er kommunens 
oppgave å påse og kontrollere at alle krav knyttet til usikkerhetene blir fulgt opp. 

 

 

 

M 9.          Hedvig L Eidahl & Per Tore Skretteberg  

De støtter uttalelsen fra Naboer i Daniel Hansens vei ved Anne Taran Tjølsen, helt og fult.  
De ser med stor bekymring på en evt. Utbygging av Kleivlia.  De finner ikke resultatet av de 
geologiske og hydrologiske vurderingene betryggende.  De oppfatter at utbygger 
bagatelliserer både sikkerhet, vann-, snø- og trafikkproblemer.  De vil oppfatte det som svært 
oppsiktsvekkende dersom politikerne i Hole er villige til å påta seg ansvar for utbygging i et 
såpass usikkert område så lenge man har alternativer. 

De ser ikke at det er endrede premisser for rekkefølgebestemmelsene.  Foreliggende 
planutkast vil utgjøre et så drastisk naturinngrep at hele området vil endres radikalt.  Det må 
også gjøres et særdeles grundig vurdering av nærmiljø, og hvordan kommunen ønsker at 
området skal fremstå dersom man velger å åpne for utbygging.  Arkitekturen bør tilpasses 
eksisterende arkitektur i området. 

Atkomstvegen T1 kobles inn på Dronningveien i Juvetsvingen, noe som etter deres skjønn 
innebærer en betydelig risiko på vinterstid.  Store kjøretøy kan i verste fall skli mot ventende 
biler i krysset.  I tillegg foreslås fortau inntil Dronningveien i samme område.  Det må 
vurderes om gang- og sykkelsti bør legges sørfra av sikkerhetshensyn.  Det vil også gi mye 
kortere veg til Sundvollen. 

 

Kommentar:           
Merknaden tas til orientering.  Det vises til kommentarer til M8 fra naboer. 

Det skal etableres en gangsti sørover til eksisterende sti som går på sørsida av bekken 
nedover mot skolen. 



 
 

 

M 10.          Ringeriks-Kraft Nett  

Strømnettet berører planområdet i nord med lavspent lufttrase, jfr. kartskisse.  De viser til 
sine til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet.  Det gjelder 
også evt. midlertidige anlegg.  De ønsker å bli informert i den videre planfasen. 

 

Kommentar:           

Merknaden tas til etterretning. 

 

 

Notat om skredfarekartlegging fra tiltakshaver 

På bakgrunn av NVE's merknad har tiltakshaver utarbeidet et tilleggsnotat om skredfaren i 
området.  Notat og faresonekart  følger som vedlegg til saken, utarbeidet av SWECO, datert 
12.02.2014. 

 

 

Vurderinger 
 

Sammendrag av merknader og vurderinger, lovverk og retningslinjer 

 

1. Vannproblematikk – overflatevann:  Kan ivaretas ved grøftesystem og evt. 
fordrøyningsbasseng og eksisterende bekkesystem.  Eksisterende system for 
overflateavrenning nedenfor planområdet har ikke mer kapasitet.  Alt overvann må 
føres til bekk ved ved 231/307 sør i planområdet. 
Vannproblematikk – vann i grunnen:  Usikkerhet knyttet til mulig endring av 
vannproblematikken i området, særlig for eksisterende bebyggelse i Daniel Hansens 
vei. Det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for konsekvenser på forhånd.  

2. Rasfaren oppfattes ikke som utfordring. 
Kan være fare for steinsprang, sikring må gjennomføres.  

3. Ulemper for de nærmeste naboene nedenfor på grunn av foreslått atkomstveg T1 med 
2-3 m høg mur, 4m fra nabogrensen, og 8-10 m fra husveggene.  Ulempen er noe 
redusert etter at vegen er forskjøvet østover på del av strekningen. 

4. Vesentlig terrenginngrep (veganlegg) og ny bebyggelse (5 etasjer terrasserte 
boligerblokker) vil bli godt eksponert da det ikke vil være mulig å ta vare på vegetasjon i 



 
 

planområdet pga. omfattende fjellsprenging/pigging og lite løsmasser.   

5. Det finnes ingen arealer som er flate nok til å opparbeide lekeplasser med universell 
utforming uten sprenging og utfylling.  Det er vanskelig å se for seg hvordan universell 
utforming for øvrig er mulig, bl.a. på atkomstvegene og private utearealer. 

6. Vurdering fra fagetatene i Hole, se eget avsnitt under. 

7. Sikkerhet i planområdet skal vurderes i forhold til følgende lover og regler om flom, 
skredfare og klimaendringer: (Jfr. sak 025/13 Saksopplysninger pkt. 3). 
- Plan- og bygningsloven § 28-1 
- NVE: Retningslinjer nr. 2/2011 om flom og skredfarer i arealplaner 
- Skriv fra Miljøverndepartementet datert 7. juli 2011 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 24. juni 2011. 

8. Vegvesenets innsigelse og tidspunkt for mulig gjennomføring er diskutert i møte 
07.02.2014 og kommentert. 

 

 

Vurdering fra fagetatene: 
 

Teknisk etat:  

Krav om eget pumpeanlegg for vann dimensjonert for brannvann og utstyrt med 
nødstrømsaggregat.  Det er antagelig ikke plass i eksiterende bassengbygg, det må derfor 
avsettes plass utenfor. 

Eget selvfallsnett for avløp tilkoples kommunens nett i Daniel Hansens vei. 

Det er begrenset dimensjon på kommunalt overvannsnett.  Overvann/grunnvann må avledes 
til eksisterende bekker. 

Alle tiltak med ny infrastruktur må dekkes av utbygger. 

Byggesak 

De mener det kan bli svært vanskelig å oppfylle kravene i Pbl. om at området skal være 
"sikkert", om terrengtilpasning, stigningsforhold, egnet uteoppholdsareal til hver bolig/enhet, 
og estetisk utforming, samt nær- og fjernvirkning. 

Forhold vedrørende overflatevann og grunnforhold må vies spesiell oppmerksomhet, og man 
må ta i betraktning mer ekstremvær i framtida. 

Barn og unges representant 

Arealer for sandlekeplasser er tatt inn i bestemmelsene.  Planen kan ikke godkjennes uten 
tilfredsstillende lekearealer og sandlekeplasser med universell utforming.  



 
 

For å redusere gangavstanden til Sundvollen oppvekstsenter og Sundvollen sentrum må det 
opparbeides stier fra områdets søndre deler til eksisterende sti utenfor planområdet. 

 

Vurdering av kapasitet i krysset E16/Fv156: 

 

Spørsmålet om kapasitet og trafikksikkerhet i Sundvollkrysset har vært et viktig spørsmål i 
forhold til om og når, prosjektet evt. vil kunne realiseres. For kommunen er dette spørsmålet 
viktig i forhold til videre utvikling av hele Sundvollen-området, basert på kommende 
kommunedelplan for Sundvollen, samt krav om befolkningsvekst i forbindelse med 
stoppested på jernbanen. Kommunen er derfor opptatt av å få til en snarlig og helhetlig 
løsning. 

Trafikktelling fra våren 2016 konkluderte med at det ikke er noen restkapasitet i krysset.  Det 
er gjennomført enkle skisser for rundkjøring som vil bli vurdert av Fellesprosjektet for 
veg/bane og Parallelloppdraget for stasjonsområdet i Sundvollen.  Hole kommune har 
benyttet alle muligheter til å få aksept for at det etableres rundkjøring snarest mulig. 

 

 

Trafikksikkerhet i Dronningveien og ny atkomst 

Trafikksikkerhetstiltak i Dronningveien vs. bygging av ny Trøgslevei, ble behandlet i 
Kommunestyret 24.03.2014. Det ble vedtatt at det må bygges ny atkomstveg før utbygging 
av Kleivlia kan starte. 

 

 

Vurderinger om universell utforming 

Krav i byggteknisk forskrift er stigning på 1:20  (5% ) til byggverk og utearealer med krav om 
universell utforming.  Universell utforming synes ikke mulig å oppnå på gangforbindelser i 
planområdet, jfr. § 9.  

I Kleivlia har ca. 1/3 av vegen SKV1, 145 av 468 m, stigning mellom 7,2 og 10 %.  Ca. ½ av 
vegen SKV2 på 184 m, har stigning > 6,4%.  60 m, dvs 1/3 av vegen har stigning på 10%.  
1/3 av disse vegen kan vanskelig oppfattes som "mindre partier", slik det står i 
bestemmelsene. Bestemmelsen er dessuten utformet på en slik måte at de ikke har noen 
funksjon med tanke på universell utforming, med uttrykk som "så langt det er mulig" og "bør".  
Slike stigningsforhold kan diskriminere bevegelseshemmede og rullestolbrukere.  Enkelte 
partier på eksisterende veger nedenfor Kleivlia; 50 – 60 m av Daniels Hansens veg, samt del 
av Dronningveien har stigning nær 10%.   

Universell utforming av lekeplasser og private utearealer kan også bli en utfordring. 
 



 
 

Vurdering av terrengtilpassing 

Atkomstvegen SKV1 ligger delvis på fylling de første 150 meter.  Ca 70 m på strekningen 60-
130 m foreslås støttemur, 1,6 – 2,8 meter høg + rekkverk.  Dette er en forbedring fra forrige 
planforslag, både i forhold til avstand til støttemuren fra nabogrense, samt støttemurens 
lengde og høyde.  Vegen på mur og med rekkverk ligger likevel flere steder 8 m høyere enn 
boligenes gulvnivå.  Med avstand på 9-11 m fra vegens støttemur til boligene, oppfattes 
dette voldsomt og svært uheldig, og dårlig tilpasset eksisterende bebyggelse. 

 

Det vises for øvrig til saksframlegg i PM-sak 019/14, datert 28.04.2014 som er lagt ved. 

 
Konklusjon 
 

Hovedtrekkene i planen er ikke endret fra 2014.  Det er likevel gjort en del endringer samt 
tilleggsutredninger som tilsier at planforslaget anbefales sendt ut på ny høring. 

De naturgitte forholdene er ikke endret, men flere tema er bedre utredet, og plan med 
bestemmelser er endret i henhold til merknader og krav foreslått i saksframlegget i PM-sak 
019/14. 

 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn når følgende punkter 
erendret/utredet: 

 

1. Vannforekomsten /oppkommene i nord, øst for eiendommene 231/164 og 165 skal 
registreres, legges inn på plankartet og beskrives før planen legges ut til offentlig 
ettersyn. 

2. Konsekvenser av klimaendring beskrives bedre.  Jfr. ROS-analysen pkt. 3.3. Tiltak, 
4. Elveflom og 7.Nedbørutsatt. 

3. § 10 i) om overvann må ha et punkt om at overvannet må føres til bekk ved 
231/307.  Kapasiteten videre nedover i bekkedraget må utredes i plan for overvann. 
Jfr. uttalelse fra NVE. 

 

 
 
 
 


	Saksframlegg

