
 
 

 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MØLLEBERGET 4 – GNR 231/85, 
SUNDVOLLEN  
PLAN_ID: 0612201701 
 
PLANBESKRIVELSE 
 
DATERT:  05.10.2017 
SIST REVIDERT: 14.11.2017 

VEDTATT: - 
 
  
 

  



14.11.2017 2

INNHOLD 
Beskrivelsen er inndelt i fem primære deler: ...........................................................................4 
 Kap 1-6 viser generelt grunnlag for planarbeidet .............................................................4 
 Kap 7 omtaler planområdet slik det framstår pr d.d. ........................................................4 
 Kap 8 omtaler planforslaget isolert sett, dvs uten at forhold i kap.7 blir vektlagt .............4 
 Kap 9 omtaler kombinasjonen av kap.1-8 og hvordan planforslaget forholder seg til 
overordnede retningslinjer, i tillegg til fremme konsekvensen av planforslaget .......................4 
 Kap 10-12 er analyser, avsluttende konklusjon og vedlegg til planarbeidet .....................4 
Beskrivelsen følger et oppsett fra Fylkesmannen i Hordaland. ................................................4 
1 SAMMENDRAG ...........................................................................................................5 
2 NØKKELOPPLYSINGER .............................................................................................6 
3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET ...........................................................................7 

3.1 Intensjoner og mål med planforslaget ......................................................................7 
4 PLANPROSESSEN ........................................................................................................8 

4.1 Oppstartsmøte .........................................................................................................8 
4.2 Vedtak om oppstart .................................................................................................8 
4.3 Varsel om oppstart av planarbeidet ..........................................................................8 
4.4 Medvirkningsprosess...............................................................................................8 
4.5 Underveismøte ........................................................................................................8 
4.6 Konsekvensutredning ..............................................................................................8 
4.7 Konflikter eller hjemler ...........................................................................................8 

5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNETE RETNINGSLINJER ...................9 
5.1 Statlige planretningslinjer og bestemmelser .............................................................9 
5.2 Regionale planer .....................................................................................................9 
5.3 Kommunale planer ..................................................................................................9 

5.3.1 Kommuneplanens arealdel .....................................................................................9 
5.3.2 Kommunedelplaner ................................................................................................9 
5.3.3 Temaplaner ............................................................................................................9 

5.4 Reguleringsplaner ................................................................................................. 10 
5.5 Lokale retningslinjer/normer ................................................................................. 10 
5.6 Avvik fra planer og retningslinjer .......................................................................... 10 

6 FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) ............................................... 11 
7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG ........................................................... 12 

7.1 Lokalisering .......................................................................................................... 12 
7.2 Avgrensning og størrelse på planområdet .............................................................. 12 

7.2.1 Begrunnelse for planavgrensningen ...................................................................... 12 
7.2.2 Beskrivelse av dagens bruk av planområdet.......................................................... 13 

7.3 Topografi og landskap ........................................................................................... 13 
7.3.1 Sol- og lysforhold ................................................................................................ 13 
7.3.2 Lokalklima ........................................................................................................... 13 
7.3.3 Estetisk og kulturell verdi ..................................................................................... 13 

7.4 Stedets karakter ..................................................................................................... 14 
7.4.1 Eksisterende bygninger ........................................................................................ 14 
7.4.2 Samspill mellom landskap og bygningsmasser ..................................................... 14 
7.4.3 Kulturminne og kulturmiljø .................................................................................. 15 

7.5 Naturverdier og landbruk ...................................................................................... 15 
7.6 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde .................................................. 16 
7.7 Barn og unges interesser........................................................................................ 16 
7.8 Trafikkforhold ....................................................................................................... 17 

7.8.1 Veitilkomst .......................................................................................................... 17 



14.11.2017 3

7.8.2 Veisystem ............................................................................................................ 17 
7.8.3 Kollektivtilbud ..................................................................................................... 18 

7.9 Sosial infrastruktur og andre servicetilbud ............................................................. 18 
7.9.1 Skole- og barnehagekapasitet ............................................................................... 18 
7.9.2 Idretts- og kulturtilbud ......................................................................................... 18 
7.9.3 Helsetilbud ........................................................................................................... 19 
7.9.4 Nærhet til arbeidsplasser ...................................................................................... 19 
7.9.5 Dagligvarehandel og andre servicetilbud .............................................................. 19 

7.10 Universell utforming og tilgjengelighet ................................................................. 19 
7.11 Teknisk infrastruktur ............................................................................................. 19 

7.11.1 Vann og avløp .................................................................................................... 19 
7.11.2 Trafo og kraftlinjer ............................................................................................. 19 
7.11.3 Energiforsyning og alternativ energi ................................................................... 19 

7.12 Miljø, klima og grunnforhold ................................................................................ 20 
7.12.1 Stabilitetsforhold i grunn .................................................................................... 20 
7.12.2 Mikroklimatiske forhold ..................................................................................... 20 
7.12.3 Støyforhold ........................................................................................................ 20 
7.12.4 Flomforhold ....................................................................................................... 21 

7.13 Beredskap og ulykkesrisiko ................................................................................... 21 
7.13.1 Beredskap .......................................................................................................... 21 
7.13.2 Rasfare ............................................................................................................... 21 
7.13.3 Flomfare ............................................................................................................ 21 
7.13.4 Overvann ........................................................................................................... 22 
7.13.5 Vind ................................................................................................................... 22 
7.13.6 Potensielle forurensningskilder ........................................................................... 22 
7.13.7 Ulykkesrisiko ..................................................................................................... 22 

7.14 Privatrettslige forhold ............................................................................................ 22 
8 BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET ......................................... 23 

8.1 Innledning ............................................................................................................. 23 
8.2 Planlagt arealbruk ................................................................................................. 23 
8.3 Formål knyttet til bygninger og anlegg .................................................................. 23 

8.3.1 Type bygninger og anlegg .................................................................................... 23 
8.3.2 Leke- og uteoppholdsareal ................................................................................... 24 
8.3.3 Renovasjon og avfallshåndtering .......................................................................... 25 
8.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .......................................................... 26 

8.4 Bomiljø- og kvaliteter ........................................................................................... 28 
8.5 Støytiltak .............................................................................................................. 28 
8.6 Flomtiltak ............................................................................................................. 29 
8.7 Terreng, landskap og estetikk ................................................................................ 30 
8.8 Naturmangfold ...................................................................................................... 30 
8.9 Overordnede planer og retningslinjer..................................................................... 32 
8.10 Krav til utbyggingsrekkefølge og bestemmelser .................................................... 34 

8.10.1 Krav til samtidig opparbeidelse .......................................................................... 34 
8.10.2 Rekkefølgekrav .................................................................................................. 34 
8.10.3 Universell utforming .......................................................................................... 34 

9 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ............................................................... 35 
9.1 Overordnede planer og mål ................................................................................... 35 
9.2 Eksisterende reguleringsplaner .............................................................................. 35 
9.3 Natur- og ressursgrunnlaget................................................................................... 36 
9.4 Terreng og landskap .............................................................................................. 36 



14.11.2017 4

9.5 Virkninger for naboer og interessemotsetninger .................................................... 36 
9.6 Friluftsliv, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet .............................. 37 
9.7 Universell utforming og tilgjengelighet ................................................................. 37 
9.8 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur.................................................................. 37 
9.9 Sosial infrastruktur og servicetilbud ...................................................................... 38 
9.10 Kulturminne og kulturlandskap ............................................................................. 38 
9.11 Risiko og sårbarhet................................................................................................ 38 
9.12 Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen .............................................. 39 
9.13 Energibehov og forbruk ........................................................................................ 39 
9.14 Konsekvenser for næringsinteresser ...................................................................... 39 

10 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) .......................................................... 40 
10.1 Kommentarer til aktuelle punkter .......................................................................... 45 

11 UTTALELSER OG MERKNADER ............................................................................. 48 
11.1 Innspill og merknader ved oppstart av planarbeidet ............................................... 48 
11.2 Uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn og høring ..................................... 51 

12 AVSLUTTENDE KOMMENTAR FRA FORSLAGSSTILLER ................................... 52 
13 VEDLEGG ................................................................................................................... 53 

 
 
 

Beskrivelsen er inndelt i fem primære deler: 
 Kap 1-6 viser generelt grunnlag for planarbeidet 
 Kap 7 omtaler planområdet slik det framstår pr d.d. 
 Kap 8 omtaler planforslaget isolert sett, dvs uten at forhold i kap.7 blir vektlagt 
 Kap 9 omtaler kombinasjonen av kap.1-8 og hvordan planforslaget forholder seg til 

overordnede retningslinjer, i tillegg til fremme konsekvensen av planforslaget 
 Kap 10-12 er analyser, avsluttende konklusjon og vedlegg til planarbeidet 

 
Beskrivelsen følger et oppsett fra Fylkesmannen i Hordaland. 

 

  



14.11.2017 5

1 SAMMENDRAG 
Planforslagets omfang er 3,37 daa med eksisterende bebyggelse, infrastruktur og grøntarealer. 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av to boligbygninger med to og fire 
boenheter, totalt seks boenheter.  
 
Dagens bygninger rives og erstattes av ny bebyggelse. Innenfor plangrensen finner man deler 
av tilkomstveien og nærliggende elv, som vil videreføres iht dagens situasjon. Det er ikke 
planlagt oppgradering av elveleiet eller tilkomstveien med tilhørende anlegg.  
 
Bygningsmessig vil prosjektet tilføre området gode kvaliteter, både i form av materialvalg, 
energiløsninger, bomiljø og moderne arkitektur.  
 
Prosjektet er tidligere forsøkt omsøkt som en byggesak med dispensasjonssøknad. 
Tilbakemeldingen fra kommunen har vært at saken må gjennomføres som en 
reguleringsendring av eksisterende reguleringsplan. 
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2 NØKKELOPPLYSINGER 

 

  

Gnr./bnr. (hovedeiendom) 231/85 
Gjeldende planstatus (regulerings-
/kommuneplan) 

Reguleringsplan 

  

Forslagstiller Kikut Utvikling AS 

Grunneiere (gnr./bnr. på alle eiendommene 
innenfor planområdet, ev. navn på grunneierne) 

231/1, 85 

Plankonsulent Coplan AS 

  

Hovedformål Boligformål, konsentrert 

Størrelse på planområdet i daa 3,37 daa 
Grad av utnytting BYA=50% 

Tall på nye boenheter/nytt næringsareal (BRA) 6 stk boliger 
Er det varslet innsigelse? (ja/nei) Ja, betinget av tiltak forbundet med vassdrag 
Konsekvensutredningsplikt (ja/nei) Nei 

  

Oppstartsmøte, dato 22.03.17 

Kunngjøring oppstart, dato 25.03.17 

Vedtak om oppstart (gjelder off. reg.planer). 
(ja/nei) 

Ikke aktuelt 

Informasjons- /folkemøte, dato Ikke avholdt 

Vedtak om offentlig ettersyn, dato - 
Høringsperiode, dato fra - til - 
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3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Intensjoner og mål med planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for oppføring av to boligbygninger med totalt seks boenheter fordelt 
på en to- og firemannsbolig. Målsetningen har vært å endre plangrunnlaget slik at prosjektet 
kan gjennomføres med oppstart vinteren 2017/2018. 
 
Kommunen har vurdert behovet for utbyggingsavtale i planen. Etter deres tilbakemelding er 
dette ikke varslet i oppstartsmeldingen. 
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4 PLANPROSESSEN 
Prosjektet er opprinnelig utformet som en byggesak med tilhørende dispensasjonssøknad. 
Søknaden ble innsendt i oktober 2016. Kommunens tilbakemelding var at saken inneholdt for 
mange dispensasjonspunkter og således var for omfattende til å godkjenne gjennom en 
byggesaksprosess.  
 
Det ble anbefalt å starte en planprosess for å endre den eksisterende reguleringsplanen for 
området. 

4.1 Oppstartsmøte 
Det er avholdt oppstartsmøte for prosjektet den 22.03.17. Byggeprosjektet ble presentert for 
planavdelingens saksbehandlere og aktuelle punkter for utredning ble gjennomgått.  
 
Det ble utformet et referat fra møtet. Dets pnk 2.2. fremmer at «planutkastet stort sett vil 
samsvare med overordet plan, mens et mindre areal (220 kvm) er vist som park/turveg». Det er 
ikke nødvendig med planprogram, konsekvensutredning eller utbyggingsavtale. 
 
Referatet ble konkludert med at kommunen kan anbefale oppstart av planarbeidet. 

4.2 Vedtak om oppstart  
Planen er privat. Det er kun behov for vedtak før oppstart av offentlige reguleringsplaner. 

4.3 Varsel om oppstart av planarbeidet 
Det er varslet oppstart av planarbeid med brev av 22.03.17 til alle naboer og aktuelle 
varslingsinstanser. Arbeidet er også varsles med annonse i Ringblad den 24.03.17 (jf vedlegg 1 
– varslingsannonse). 

4.4 Medvirkningsprosess 
Det er ikke avholdt folkemøte i prosessen. Grunnet kort planprosess fra varsling av oppstart til 
innlevering av planforslaget (ultimo mars – medio mai) har plankonsulenten hatt fortløpende 
dialog med enkelte varslingsinstanser.  

4.5 Underveismøte 
Det er ikke avholdt underveismøte grunnet kort planprosess, men plankonsulenten har hatt 
løpende dialog med kommunens saksbehandler fram mot innlevering av planforslaget. 
Formålet med dialogen har vært å få planforslaget behandlet før sommeren 2017, som deretter 
har blitt endret til høsten 2017 etter tilbakemelding fra kommunen. 

4.6 Konsekvensutredning 
Det har ikke vært stilt krav til KU. 

4.7 Konflikter eller hjemler  
Det er ikke registrert konflikter eller hjemler som er til hinder for planforslaget. 
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5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNETE 
RETNINGSLINJER 

Vis kort til gjeldende planstatus i området og aktuelle overordnete planer/retningslinjer som er aktuelle for 
planforslaget. Sjekk referat fra oppstartsmøtet om et tema var særlig trukket fram. 

5.1 Statlige planretningslinjer og bestemmelser 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

Planer med fet skrift er vektlagt i referat fra kommunen, øvrige planer er i tillegg vurdert av 
plankonsulent. 

5.2 Regionale planer  
Kommunen har ikke påpekt konkrete regionale planer som er aktuelle for planforslaget. 

5.3 Kommunale planer 

5.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Eksisterende kommuneplan viser at 
planområdet primært er avsatt til 
boligformål (gul farge).  
 
Et mindre areal innenfor bnr 85 er definert 
som LNF-formål, sammen med elveløpet 
(grønn farge). 
 
Planforslagets avgrensning er vist med sort 
avgrensning.  
 
 
 
 

5.3.2 Kommunedelplaner 

Det er ingen gjeldende kommunedelplan for Sundvollen.  
 
Framtidig kommunedelplan er under utarbeidelse pr mai 2017. Det er ikke forventet at 
arealbruken vil endres i forhold til dagens arealdel av kommuneplanen. 

5.3.3 Temaplaner 

Kommunal planstrategi 2016-2020 sier: «Temaplaner er planer for bestemte tjenester, temaer 
eller sektorer… Temaplaner skal bidra til utdypende analyser av tjenesteområdene, hvilke 
utfordringer kommunen står overfor og hvilke valg som bør tas…, i Hole har vi i stor grad 
gått bort fra å utforme temaplaner som kommunedelplaner» 
 
Planene ‘Overordnet sektorplan for oppvekst 2014-2017’ og ‘Trafikksikkerhetsplan 2016-
2023’ er aktuelle for vurdering i planprosessen. 
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5.4 Reguleringsplaner 
Utsnittet er hentet fra kommunens kartbase 
på nett og viser gjeldende regulerings-
planer for området og reguleringsplaner 
som grenser til planforslaget. 
 
Planforslagets avgrensning er vist med sort 
avgrensning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Lokale retningslinjer/normer  
Ingen aktuelle, lokale forskrifter. 
 

5.6 Avvik fra planer og retningslinjer 
Gjeldende plan er hovedsakelig i tråd med overordnede planer og retningslinjer. 
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6 FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) 
 
Etter kommunens egen internvurdering før oppstartsmøtet har det ikke vært stilt krav til 
konsekvensutredning for planforslaget. 
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7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

7.1 Lokalisering 

 
Planområdet er lokalisert på Mølleberget, Sundvollen – Hole kommune. Det er kort vei til de 
fleste servicetilbud som dagligvarebutikk, bensinstasjon, legekontor, skole/barnehage og hotell, 
jf illustrasjon. Eksisterende boliger i direkte tilgrensning til planområdet, i tillegg til et større 
boligfelt i øst og nordøst. 

7.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

7.2.1 Begrunnelse for planavgrensningen 

Avgrensningen inkluderer gnr 231/1 og 85. Bnr 85 er 2.554,9 kvm. Planavgrensningen er 
3.371,93 kvm. Planavgrensningen er satt i samråd med kommunen i oppstartsmøtet og 
inkluderer eksisterende boligtomt, kjørevei med bro og vassdrag med nærliggende areal. Etter 

Skole 

Planområdet 

Butikk 

Hotell 

Lege 

Drivstoff 

Marina 

E16 

Barnehage 

FV 156 

Bnr 1 

Bnr 85 
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samtale med kommunen går det fram at dagens arealplan bør endres, da den ikke er optimal 
i forhold til forslagsstillers ønskede utbygging.  

7.2.2 Beskrivelse av dagens bruk av planområdet 

Eksisterende situasjon tilsier at hele planområdet er opparbeidet med kjørevei, eksisterende 
boligbygg, garasje og uthus. Omkringliggende eiendommer er også bebygd med boliger, som 
er den dominerende bebyggelsen fra Mølleberget og oppover Dronningveien.  

7.3 Topografi og landskap 

7.3.1 Sol- og lysforhold 

 
Planområdet er åpent og med gode solforhold fra morgen til kveld. Bildet er tatt fra øst mot 
vest innenfor planområdet og viser solforholdene på eiendommen den 9.mai kl.11.15. Dagens 
bygninger og vegetasjon gir liten skyggevirkning på utearealene, både innenfor og fra 
omkringliggende eiendommer. Trærne langs planområdets østlige del har ingen innvirkning 
på sol og lysforholdene i området. 

7.3.2 Lokalklima 

Med lokalklima menes klima spesifikt for området, hvor det kan være lokale variasjoner i 
forhold til Hole kommune generelt. Det er ikke registrert noe som skal tilsi at Mølleberget 
har spesielle klimatrekk. 
 
Generelt faller terrenget omkring planområdet fra sørøst mot nordvest, jf figur i pnk.7.1. 
Innenfor planområdet følger terreng den samme fallretning. Det er en elv i den østlige delen 
av området.  

7.3.3 Estetisk og kulturell verdi 

Landskapet i Mølleberget med omkringliggende områder er allerede opparbeidet og 
formålsmessig definert. Med dette menes at det er en del bebyggelse på gode boligområder, 
det er etablert infrastruktur, herunder kjøreveien Dronningveien, langs et naturlig 
landskapsdrag fra nordvest oppover mot sørøst og det er beholdt små grønne områder 
innimellom.  
 
Estetisk sett er området av middels verdi, da det er få naturelementer som ikke allerede er 
bearbeidet. Eiendommeme er planert og det er få naturlige koller/skrenter omkring 
planområdet. Planområdet ligger i den nedre delen av landskapsdraget og gir ikke 
silhuettvirkning på avstand. Elven er et naturelement som gir planområdet økt verdi.  
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7.4 Stedets karakter 

7.4.1 Eksisterende bygninger 

 
Mølleberget er et etablert boligområde med mange eldre og noen nyere eneboliger. Ved 
avkjørsel mot Dronningveien ligger det en tomannsbolig av nyere årgang. 
 
Innenfor plangrensen er det én bolig og flere småhus, blant annet en garasje og boder. 
Primærdelen av boligbygget er oppført i mur, i to etasjer og med stein på taket. Både til-
bygget og de øvrige bygningene er oppført i treverk med enten shingel eller bølgeblikk på 
taket. Bygningene er trolig fra første halvdel av 1900-tallet. 
 
Omkringliggende bebyggelse nær plangrensen er av lignende alder og med samme bolig-
struktur; eldre eneboliger i mur eller treverk. Noen av bygningene ligner på boligbygget 
innenfor planområdet, men det er ingen definert byggeskikk på Mølleberget. 
 
Sørøst for Mølleberget, lengre opp langs Dronningveien, ligger et større og mer variert 
boligområde. Bygningsmassen er hovedsakelig av nyere karakter, men med noe eldre 
bebyggelse. Bebyggelsen i området bærer preg av utvikling og utbygging av lang tid, noe som 
ikke gir en spesiell byggeskikk.  
 
Arkitektonisk framstår Sundvollen som blandet, med boligbygg som har variert takform og 
ulike materialer på fasadene og takene. 

7.4.2 Samspill mellom landskap og bygningsmasser 

Det er et godt samspill mellom bygningsmassen og landskapet. Det er nærhet mellom 
bygningene uten markante skiller mellom eiendomsgrensene, kun flettverksgjerder. 
Bygningsmassen er plassert på et naturlig skrånende område og uten vesentlige inngrep i 
terrenget. Byggelsen virker ikke dominerende i forhold til landskapsdrag og vegetasjon. 
 
Det overstående bildet viser eksisterende bygningmasse i og omkring planområdet. 
Bygningsmassens struktur er konsentert i forhold til oppføringstidspunktet, da det tidligere 
har vært mer vanlig med større tomter og «mer luft» mellom husene. Området er fortettet med 
nyere boliger i Møllebergets nordlige del. 
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7.4.3 Kulturminne og kulturmiljø 

 
Ved sjekk av Riksantikvarens registrer går det fram at det finnes ett SEFRAK-registrert 
objekt, men at dette er fjernet (Mølleberget 3 – ruin/fjernet objekt, jf rød innramming). De 
eneste eksisterende kulturminnene som er registrert i nærheten er lokalisert nærmere 
Tyrifjorden/Steinsfjorden (jf grønn innramming). 
 
Det er mottatt innspill fra Buskerud Fylkeskommune i forbindelse med oppstartsvarslingen. 
Innspillet bekrefter at det ikke er registrert kulturminner eller annet som bidrar til et 
kulturminnemiljø, selv om noen av bygningene på Mølleberget er av eldre karakter.  

7.5 Naturverdier og landbruk 
Planområdet og Mølleberget er opparbeidet og allerede vesentlig utbygd. Det er få uberørte 
områder. Øst for planområdet finnes det et avgrenset område med grantrær og tilhørende 
markvegetasjon, eksempelvis hvitveis, kløver og annen vanlig vegetasjon.  
 

 
Det er ikke registrert arter eller naturverdier på rødlisten eller andre naturbaser innenfor 
planområdet. Omkring planområdet er det registrert arter som er levedyktige og ikke i fare (kun 
anvist på kart med grønne trekanter, uvisst hvilken type art). Registreringen har ingen 
påvirkning på planområdet. 
 
 

Planområdet 
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Det finnes landbruksareal nordøst for Sundvolden Hotell. Kommunens arealplan tilsier ikke at 
Mølleberget er gjeldende eller framtidig landbruksareal. 
 

 
Naturtype – Krokkleiva: «Geol. forekomster fra Silur og perm. Interessant flora med mange 
sjeldne og plantegeogr. interessante innslag, spes. når det gjelder klippevegetasjon og alpine 
arter. Svært viktig område for lav.» - ID BN00009281 (Svært viktig - 01.01.2002) – planområdet 
innenfor rød ring (berører ikke naturtypen). 

7.6 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde 
Hoveddelen av planområdet er privat eiendom som er opparbeidet med boligbebyggelse. Det 
er ingen rekreasjonsverdier/-bruk eller aktuelle uteområder for allmennheten.  
 
Det finnes turmuligheter på Sundvollen og Åsa som områder, men disse er knyttet til 
Nordmarka, som ligger i god avstand øst for planområdet. 
 

  
Sør for planområdet, langs elven, er det et åpent areal fra skolen og ned mot planområdet. 
Vegetasjonen har begynt å gro i arealet og den virker dermed ikke å være i bruk. Arealet er 
trolig kun ryddet ifm trasé for strømledninger.  

7.7 Barn og unges interesser 
I og med at planområdet er privat, er det kun nærliggende lekeplasser, ballplasser og lignende 
som har verdi for barn og unge. Dette finnes på nærliggende barnehage og skole, jf pnk. 7.8. 

Planområdet 
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Arealene er innenfor få minutters gangavstand fra planområdet, henholdsvis barnehagen i 
nordøst (2 min gange) og skole i sør (5 min gange), som nås via eksisterende gang-/sykkelvei 
langs Dronningveien, jf grønne linjer i illustrasjon på pnk. 7.8. 

7.8 Trafikkforhold 

7.8.1  Veitilkomst 

 
Veitilkomst til planområdet er fra europavei E16, inn på fylkesvei Fv 156 Åsavegen og videre 
opp den kommunale Dronningveien (se blå piler). Fra Dronningveien tar man til høyre inn på 
Mølleberget og svinger til venstre like etter broen over elven. 

7.8.2  Veisystem 

E16, Fv156 og Dronningveien er veier med godt veidekke og bredde. Krysset mellom E16 
og Fv156 er belastet og Statens vegvesen vurderer behovet for å utbedre krysset (jf vedlagt 
uttale til varsel om oppstart) da trafikkmengden gjennom krysset har økt siden dette ble 
etablert. 
 

 
Fra Fv156 og oppover Dronningveien er veiklassen Sa1 med fortau på høyre side.  
 

Skole 

Planområdet 

Butikk 

Hotell 

Lege 

Drivstoff 

Marina 

E16 

Barnehage 

Busstopp fra Oslo 

Busstopp mot Oslo 

Fra Fv156 Mot planområdet 
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Veiklassen går over til Sa2 fra avkjørselen mot planområdet og opp til skolen. 
Veiene er oversiktlige, har gode stignings- og siktforhold og har fartsgrense 50 km/t. 
 
Trafikkmengden ÅDT for E16 er ca 13.600 og 850 for Fv156 (henholdsvis ved krysset 
E16/Fv156 og Fv156/Dronningveien). Det antas at ÅDT opp Dronningveien er rimelig lav, 
da hoveddelen av trafikken på Fv156 trolig avtar etter sentrumsområdet på Sundvollen. 
 

 
Fra Dronningveien og inn til planområdet er veidekket asfaltert, veibredden er 
tilfredsstillende (3,0 meter) og det er gode siktforhold. Bro med rekkverk over elven er av 
enkel standard. 

7.8.3 Kollektivtilbud 

Det er kollektivtilbud i området. På illustrasjonen i pnk 7.8.1 er holdeplassene markert med 
sorte punkter. Det er hyppig bussforbindelse fra holdeplassene, da E16 er en hovedvei. 

7.9 Sosial infrastruktur og andre servicetilbud 

7.9.1 Skole- og barnehagekapasitet 

I oppstartsmøtet med kommunen ble det orientert om at det er god barnehage- og skole-
kapasitet for Sundvollen. Det er kort vei til begge tilbudene, jf pnk 7.7. 

7.9.2 Idretts- og kulturtilbud 

Det er idretts- og kulturtilbud i Hole kommune. Vik er hovedsenter for tilbudet. Kleivhallen 
ligger ved Sundvollen oppvekstsenter. 

Fra Fv156 Avkjørsel til 
planområdet 

Mot skolen 
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7.9.3 Helsetilbud 

Det er legekontor i Sundvollen sentrum, jf illustrasjon i pnk 7.8 (300 meter/1 min). Nærmeste 
legevakt og sykehus er Ringerike sykehus Vestre Viken HF (13 km/12 min). 

7.9.4 Nærhet til arbeidsplasser  

Det er kontorvirksomhet på Sundvollen, men hoveddelen av Hole kommunes kontorer er 
lokalisert på Vik (4,5 km / 6 min). Ellers er Hønefoss og Sandvika de nærmeste områdene 
med stor konsentrasjon av arbeidsplasser. 

7.9.5 Dagligvarehandel og andre servicetilbud 

Det er dagligvarebutikk på Sundvollen (300 meter/1 min). Øvrige servicetilbud er 
bensinstasjon, hotell, legekontor og frisør. 

7.10 Universell utforming og tilgjengelighet 
Sundvollen er et godt etablert område uten nyere arealplaner, hvilket gjør at krav til universell 
utforming og tilgjengelighet ikke har vært mulig å gjennomføre i en helhetlig plan. Hoveddelen 
av infrastrukturen fra Fv156-Dronningveien er i god stand og gir rimelig god tilgjengelighet for 
ferdsel for myke trafikanter.  

7.11 Teknisk infrastruktur  

7.11.1 Vann og avløp  

Eksisterende eiendommer er tilkoplet offentlig vann og avløp.  

7.11.2 Trafo og kraftlinjer 

Eiendommene i området er tilkoplet strøm, med lokal trafokiosk like ved broen i Mølleberget. 
Det er kraftledninger sør for planområdet. Ringeriks Kraft AS er varslet om planen, men har 
ikke gitt uttale. Det påregnes kapasitet for tilkopling. 

7.11.3 Energiforsyning og alternativ energi 

Utover elektrisitet og vedfyring er det ikke andre energikilder som er direkte tilgjengelige. 
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7.12 Miljø, klima og grunnforhold 

7.12.1 Stabilitetsforhold i grunn 

 
Det er ikke registrert utfordringer i grunnforholdene i planområdet, men det er utført 
sikringstiltak langs elven (se rosa linje på illustrasjonen). Grunnforholdene består av 
sandstein, som er «en sedimentær bergart dannet av sandkorn bundet sammen ved et 
bindemiddel. I likhet med vanlig sand, er hovedbestanddelen kvarts og feltspat, siden dette er 
de vanligste mineralene i jordskorpa. Bindemidlet er oftest kvarts, kalk eller leire... Sandstein 
er mye brukt som bygningsstein. Endel sandsteiner er meget hardføre, men sandsteiner med 
kalk som bindemiddel forvitrer lett ved påvirkning av sur nedbør.»i 
 
«Ringerike-sandstein (fra Silurtiden) ble mye benyttet i heller og gatestein, mens den yngre 
(perm) Brumundal-sandsteinen ble brukt til bygninger rundt forrige århundreskiftet og 
tidligere. Sistnevnte er svært porøs og ikke særlig holdbar i norsk klima.»ii Den eksisterende 
bebyggelsen har stått oppført i mange år og viser ikke tegn til setninger. NGU har registrert 
sandstein fra Ringeriksregionen som en sterk sandstein som brukes til slitesterke formål som 
brostein o.l. Det regnes ikke som nødvendig å utarbeide en geologisk rapport for planområdet. 

7.12.2 Mikroklimatiske forhold 

Elven som går i den østlige delen av planområdet kan tidvis bidra til mikroklimatiske forhold 
i form av økt fuktighet i luften. Videre kan det forekomme kuldedrag fra sør mot nord ned 
fjellryggen. Dagens vegetasjon er med på å formidle forholdene og gir skjerming. 
Vegetasjonen er således en avbøtende faktor og bør beholdes omkring planområdet, spesielt 
i sør. 

7.12.3 Støyforhold 

Planområdet er ikke støyutsatt, jf kap.8.5. Avstanden til E16 er over 180 meter i luftlinje, hvor 
Mølleberget 1, 3, 5, 7, 8, 10 ligger høyere og gir avskjerming. Trafikken langs Dronningveien 
er ikke stor og avskjermes av vegetasjon og trær. Evt framtidig utbygging av langs elven vil 
fjerne trærne, men vil gi avskjerming i form av bygningskropper. 
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7.12.4 Flomforhold 

  
Som angitt i pnk 7.12.2 består deler av planområdet av en elv. I mottatt uttale fra NVE går 
det fram at elven tidvis kan ha stor vannføring og med høy hastighet. På befaring i mai’17 var 
det flere meter forskjell på elven og dagens planeringsnivå. Sidene på elven er steinsatt og 
utbedret etter tidligere NVE-rapport. NVE har bedt om at vassdraget vurderes av fagperson. 
Jf kap. 8.6 for konklusjon fra rapporten. 
 
Det er god klaring under kjøreveiens bro fra Dronningveien inn til Mølleberget. Broens 
fundamenter virker godt ivaretatt og av god kvalitet, spesielt da broen har vært i bruk i lang 
tid. Kommunen ønsker at broens tilstand vurderes, jf kap.8.3.4 for konklusjon av rapporten. 

7.13 Beredskap og ulykkesrisiko 

7.13.1 Beredskap 

Mølleberget er et eksisterende boligområde med veitilkomst. Det er mulig med tilkomst for 
ulike utrykningskjøretøy. 

7.13.2 Rasfare 

Det er ikke registrert ras i området, NGUs registre. 

7.13.3 Flomfare 
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Jf pnk 7.12.4 – det er flomfare i området. NVE har tidligere utført avbøtende tiltak for å sikre 
elveløpet. Elven inngår ikke i en verneplan for vassdrag eller vannkraft, men er markert som 
flomsone langs elvens registrerte bredder i vanlig FKB-kart, jf illustrasjonen. Det er ikke 
anvist vernesoner i kartbasene, men det er oppgitt 20 meters byggegrense langs elven (10 
meter til hver side for senterlinjen), for å unngå bebyggelse eller andre tiltak for tett på elven. 
Det er utarbeidet en rapport som flomvurdering, jf kap.8.6. 

7.13.4 Overvann 

Overvann håndteres på terreng. 

7.13.5 Vind 

Planområdet er ikke spesielt vindutsatt, men kan tidvis være utsatt for kuldedrag fra sør mot 
nord (luftdrag nedover dalen) og er normalt. 

7.13.6 Potensielle forurensningskilder 

Det er ikke registrert forurensningskilder i området. Radonforhold er ikke kartlagt av NGU, 
men tiltak mot radon inngår som standard i byggeprosjekter i Norge. 

7.13.7 Ulykkesrisiko 

Det er ikke avdekket aktuelle ulykkesrisikoer i eller omkring planområdet, jf kap.10. 

7.14 Privatrettslige forhold 
Det er ikke meldt inn privatrettslige forhold som har innvirkning på eller omkring planområdet. 
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8 BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET 

8.1 Innledning 
Dagens bygninger på gnr 231/85 er av eldre dato (jf kap.7) og tilfredsstiller ikke dagens 
forventning til løsninger, energieffektivitet og kvaliteter. Det er ikke formålstjenelig å 
oppgradere byggene, som planlegges revet og erstattet med ny bygningsstruktur. 
 
Forslagsstiller har opsjon på eiendommen og ønsker å etablere et moderne boligprosjekt. Det 
planlegges å etablere to boligbygg med totalt seks boenheter innenfor planområdet. Bygnings-
kroppene vil ha integrert garasje og mulighet for heis. Materialbruk og løsninger vil være av 
god kvalitet og med lang varighet. 
 
Etter dialog med kommunen er planens avgrensning lagt slik at deler av tilkomstveien med 
tilhørende bro inkludert i planområdet. Deler av elveløpet er også en del av planen. 
Forslagsstiller har ikke planer om at kjøreveien eller elveløpet endres, men er innstilt på å utføre 
mindre tilpasning og oppgraderinger innenfor planens avgrensning. 

8.2 Planlagt arealbruk 

Felt-
navn 

Formål 
Størrelse 

(kvm) 

Utnyttelses-
grad 

(%-BYA) 
Bebyggelse og anlegg 

B1 
Konsentrert 

boligformål, privat 
1860,42 50 

R1 Renovasjon, felles 19,35 100 
L1-2 Lekeplass, felles 197,45  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
KV1-2 Kjørevei, felles 432,97  

AVT1 
Annen veigrunn – 

teknisk, felles 
2,98  

AVG1-
3 

Annen veigrunn – 
grøntareal, felles 

61,47  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
G1-2 Friluftsformål 541,31  
Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone 

FSV 
Friluftsområde i sjø 

og vassdrag 
255,98  

Totalt 3371.93  

 
 

8.3 Formål knyttet til bygninger og anlegg   

8.3.1 Type bygninger og anlegg  

Innenfor B1 planlegges det oppført konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsen er illustrert 
på plankartet med to boligbygg med totalt seks enheter (plasseringen er ikke juridisk 
bindende). Utnyttelsesgraden er %-BYA=50. Opparbeidet areal mellom f_KV2 og 
bygningskroppene inngår ikke i arealberegningen (markert som lysegrå på illustrasjonen i 
pnk 8.3.2). 
 
Planen er tilrettelagt etter et konkret prosjekt som forslagsstiller har utarbeidet tidligere. Det 
er likevel ønskelig å holde planen rimelig fleksibel, slik at det er rom for tilpasninger, og det 
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kan således være aktuelt med en annen bygningsstruktur. Utsnittene i dette kapittelet er 
retningsgivende og gir et inntrykk av framtidige bygninger som vil bli omsøkt i byggesøknad 
etter endt planprosess, evt parallelt med sluttbehandlingen. 
 

 
Dagens bygninger rives. De nye bygningskroppene vil ha to etasjer pluss takterrasse/oppløft. 
Det er ønskelig å tilrettelegge for 2,6 meters takhøyde i 1.etg og 2,5 meters takhøyde i 2.etg. 
Tak og etasjeskillet etableres med 40 cm tykkelse for å sikre lyd- og isolasjonskrav. Oppløft 
på takterrassen, som kan etableres inntil 30% av underliggende etasjes BYA, vil ha 2,2 meters 
takhøyde og 40 cm tak. Byggehøyden er tillatt inntil 8,8 meter. 
 
Selv om det ikke er direkte krav til heis, vil bygningene ha mulighet for heis, hvilket muliggjør 
tilgjengelighet til alle etasjer. Takterrassen vil være inntrukket én meter fra fasaden og være 
sikret med rekkverk inntil 1,2 meter. 

 
Bygningsformen gir et moderne og 
tidsriktig inntrykk og vil mest sann-
synlig føye seg godt inn i den 
framtidige bebyggelsen i Sund-
vollen, spesielt da det planlegges ny 
KDP. 
 
Den planlagte boligstrukturen passer 
godt med det eksisterende terrenget 
på B1, slik det går fram på det 

øverste bildet. Stiplet linje viser dagens terreng, hvor planlagt terreng jevnt over ligger med 
rimelig massebalanse. Bygningskroppene plasseres innenfor byggegrenser på 10 meter fra 
elvekant og fire meter fra nabogrenser. 
 
Materialbruk vil være helt eller delvis i treverk og mur, evt i kombinasjon, og holdes i stein-
/jordfarger eller hvitt. og løsninger vil være av god kvalitet og med lang varighet. 
 
Parkering er planlagt som en del av bygningskroppen med to parkeringsplasser pr boenhet. 
Planbestemmelsene åpner imidlertid opp for å etablere frittstående garasjer dersom det velges 
en annen bygningsstruktur. 

8.3.2 Leke- og uteoppholdsareal 

Leke- og uteoppholdsarealer er primært plassert sør og vest i planområdet, mens arealer 
mellom illustrerte bygningskropper og kjørevei blir sekundære arealer.  
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Uteoppholdsarealene for hver enkelt boenhet er lagt 
mot sørvest og har gode solforhold hele dagen. 
Illustrasjonen viser hvordan bygningskroppene kan 
plasseres og utearealene vil være vinklet 
(inneholder mindre avvik ift planforslaget). 
 
Kommuneplanen stiller ingen minimumskrav til 
minst uteoppholdsareal. MUA er vist med 
lysegrønn farge på illustrasjonen. Den nordligste 
enheten er illustrert med et areal som er større enn 
100 kvm, de neste tre enhetene vil ha omkring 100 
kvm MUA og de sørligste enhetene er vist med 70-
80 kvm MUA. Dette er privat areal på bakkeplan og 
med god kvalitet.  
 
I tillegg vil hver enhet ha 60 kvm privat 
uteoppholdsareal som takterrasse. Hver boenhet vil 
dermed disponere over 130 kvm uteoppholdsareal. 
 
De grå feltene er opparbeidede arealer; mørk grått 
for kjørevei og lys grått som areal som kan 
opparbeides som kombinert tilkomst for kjørende 
og som steinsatt uteoppholdsareal (inngår ikke i 

arealberegning, jf reguleringsbestemmelse § 3.1.). Arealet er illustrert inndelt med røde 
eiendomsgrenser som angir privat areal, og som endelig avklares ved innsending av 
byggesøknad. Delfeltet B1 vil sannsynligvis seksjoneres iht illustrasjonen. Snuhammer 
inngår i f_KV2 og er felles for beboerne i planen. 
 
Lekearealene f_L1 og f_L2 er på henholdsvis 50 og 147 kvm, og er lokalisert få meter fra 
hverandre. f_L1 er lagt som lekeplass omkring et pent kirsebærtre og muliggjøre lek og 
samvær i området, med sikret tilkomst i reguleringsbestemmelsene. Arealene ligger med 
samme planeringsnivå som B1, har lavere stigning/fall enn 1:3 og med enkel tilkomst. Det 
skal oppføres lekeapparater som sandkasse huskestativ og lignende. 
 
Lekearealene er sentralt plassert i reguleringsområdet og hensyntar terrengforhold, solforhold 
og funksjon. Lekearealene skal tilrettelegges for barn i ulike aldre.  
 
Kommuneplanens bestemmelser viser at det skal avsettes 40 kvm lekeareal pr boenhet. Planen 
legger opp til ca 33 kvm lekeareal pr boenhet. Boligstrukturen er konsentrert og hver boenhet 
har rimelig store private arealer som kan benyttes til lek, selv om arealene kan oppfattes som 
mindre enn det som historisk sett er godkjent i kommunen. Da lekeplassene i tillegg kun er 
felles for boenhetene i planområdet, vil man reelt sett ikke merke at planforslagets manglende 
43 kvm lekeareal. 

8.3.3 Renovasjon og avfallshåndtering 

Område f_R1 er felles område for renovasjon i planområdet. Området vil bli tilrettelagt for 
enten helt eller delvis nedgravd søppelhåndtering, evt beholdere på overflaten. Kildesortering 
mellom generelt restavfall, plast, papir og matavfall vil bli utført.  
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Planområdet er begrenset og gir ikke arealmessig mulighet til å løse bebyggelse og 
tilstrekkelig veiareal med snuhammer (3,5 meter kjørevei + 0,5 meter skulder + 9,5 meter dyp 
snuhammer). Det er dermed ikke planlagt at renovasjonsbilene skal kjøre inn forbi boligene 
ved å bruke f_KV2. «Renovasjonsforskrift for innsamling m.v. av husholdningsavfall for 
kommuner tilsluttet Hadeland og Ringerike Avfallsselskap a/s (HRA)» vil ellers bli fulgt opp.  
 
Avfallsområdet f_R1 er plassert ute ved kjørevei f_KV1 i henhold til dagens plassering. 
Plasseringen er drøftet med HRA. 

8.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjørevei 
Veitilkomsten til planområdet er 
fra E16 (oransje - SVV), inn på 
Fv 156 Åsaveien (mellomgul - 
SVV) og deretter Kv 1050 
Dronningveien (lys gul - 
kommunal). Etter ca 300 meter 
tar man inn på Mølleberget (Pv 
1100), der planområdet ligger ca 
50 meter inn i veien. 
 
Eksisterende veitilkomst, kryss 
og avkjørsler er ikke planlagt 
endret. Faktisk opparbeidet 

kjørevei, nå regulert som kjørevei 
f_KV1 er ikke opparbeidet iht 
gjeldende reguleringsplan for 
Sundvollen sentrum. Ved utforming av 
planforslaget har senterlinjen for 
f_KV1 blitt tilpasset gjeldende 
reg.plan for Sundvollen sentrum. 
Reguleringsplanene treffer således 
hverandre, men avviker fra den faktisk 
opparbeidede situasjon slik den 
framstår i dag (hvilket forklarer synlig 
avvik for senterlinjene i plankartet).  
 
f_KV1 
Planforslagets f_KV1 er felles for alle 
brukerne av Mølleberget. Veien 
opprettholdes i henhold til eksisterende 
forhold, dvs med 3,5 meters bredde på 
kjørevei og 0,25 meters skulder på hver 
side, og tilsvarer veiklasse A11. 
Tilstøtende areal er avsatt til ‘Annen 
veggrunn – grøntareal’. 

 

                                                
1 SVVs ‘Hb-N100 Veg og gateutforming’ 
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Det er utført konstruksjonsmessige beregningeriii for broen over f_FSV (separat vedlegg til 
planen). Rapporten viser en del antakelser som medfører at broen i realiteten vurderes 
svakere enn den muligens er (spesielt da større kjøretøy har brukt broen regelmessig i flere 
tiår), og konkluderer med at broen bør forsterkes med et 200 mm tykt betongdekke. 
Endringen utgjør en dobling av tykkelsen av broen og medfører videre at en del av f_KV1 
må heves på begge sider av broen for å treffe den nye kjørebanehøyden over broen. Dette 
påvirker også høyden ved avkjørselen fra f_KV1 til f_KV2. Arbeidet vil bli utført samtidig 
med grunnarbeidene for boligene og utbedring av deler av elveskråningen. 
 
f_KV2 
Kjøreveien f_KV2 er felles for beboerne på B1, jf figur i kap.8.2. Veien utformes tilnærmet 
veiklasse A1, men justert til 2,5 meters kjørevei og 0,25 meters skulder på hver side. Det 
etableres snuhammer ca 55 meter inn langs veien. Veiens bredde gir mulighet for tilkomst 
for utrykningskjøretøy dersom dette skulle være aktuelt, men er primært tilrettelagt for 
ferdsel med mindre kjøretøy. Større kjøretøy, eksempelvis brannvesen, har god tilkomst fra 
f_KV1 (jf vurdering i ROS-analyse). 
 
De fem første meterne av f_KV2s er tilnærmet horisontal, jf vedlegg 2. Veien stiger deretter 
ca 1:10 mellom profil 7,5-25,0 og går over til stigningsforhold 1:18-1:20 langs resten av 
traséen. Stigningsforholdene er en tilrettelegging for å sikre en god og oversiktlig tilkomst 
til B1 (veiens første meter) og tilpasses deretter til dagens terreng, sikringstiltak og planlagt 
planeringshøyde for bygningene. Terrengmessig tilpasning inn på f_G1 mot f_FSV utføres 
som mur, skjæring og/eller fylling (sikret i planens bestemmelser).  
 
I forhold til flomrapporteniv fra Sweco er avkjøringsområdet f_KV1-f_KV2 flomutsatt, men 
ved å heve arealet over 20 cm vil avkjørselen ligge høyere og være mindre berørt av 
flomvannet (rapporten er et separat vedlegg til planen). Terrengforskjellen tas opp som mur 
og tilpasses utbedringen av broen. Det er utformet tverrprofiler som illustrert løsning. 
Detaljtegninger vil følge framtidig byggesøknad. 
 
Fortau/ Gang- og sykkelvei 
Det er ikke planlagt å endre dagens tilkomst for myke trafikanter. Planforslaget inkluderer 
dermed ikke fortau eller gang-/sykkelvei mellom Dronningveien og inn mot Mølleberget, 
som er et område med et rimelig lavt antall boliger. Mellom Dronningveien og planforslaget 
er Mølleberget oversiktlig og med gode siktforhold. 
 
Parkering/garasje 
Hole kommunen ønsker at det skal etableres fire parkeringsplasser pr boenhet. Dette er et 
svært omfattende krav arealmessig, da det krever 4 * 18 kvm pr bolig, totalt 72 kvm. Planen 
legger opp til en lavere parkeringsdekning, hvilket er på samme nivå som andre kommuner. 
 
Parkering for beboerne i B1 vil være på egen tomt. Ved å gjennomføre det planlagte 
prosjektet som illustrert på plankartet vil parkeringen blir utført som en kombinasjon av 
integrert garasje i bygningskroppen (2 stk parkeringsplasser) og utvendig tilkomstareal, som 
også kan brukes som gjesteparkering. HC-tilkomst er planfri. Planbestemmelsene åpner opp 
for frittstående garasjer innenfor byggegrensene dersom det velges en annen boligstruktur 
på B1. 
 
Vann, avløp og overvann 
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Planen vil bli tilkoplet offentlig vann og avløp. Overvannshåndtering vil skje gjennom 
infiltrasjon i grunnen. 
 
Annen veigrunn 
Det er tillatt med mindre justeringer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre planen. 
Ellers er det ikke ønskelig at arealet blir endret. 

8.4 Bomiljø- og kvaliteter 
Forslagsstiller ønsker å etablere et godt bomiljø, både ved valg av materialer, utearealer og 
bygningsutforming. Planforslaget sikrer et godt bomiljø ved å skille trafikkareal og 
oppholdsareal, henholdsvis mot øst og vest i planen. Arealene er lagt slik for å ivareta 
solforhold, men samtidig for å skjerme naboer for biltrafikk (dersom tilkomstveien hadde blitt 
lagt på vestsiden av planen). 
 
Bygningene har et moderne uttrykk og det er planlagt bruk av gode materialer som stein, stål, 
glass og treverk i en harmonisk kombinasjon. Boenhetene vil også ha felles og private 
oppholdsarealer som bidrar til sosialt og privat miljø. 
 

 
Boligprosjektet har store grønne arealer og åpner opp for grønne lunger også på takflaten. Et 
anbefalt at forholdstallet mellom bebygde arealer og blågrønne arealer er på %-BGF=0,8 (Ytre 
by/småhusbebyggelse/rekkehus/åpen blokkbebyggelse). Planforslaget overstiger anbefalingen 
og har en %-BGF=0,835. Andelen av grøntareal på takflatene er kun illustrerende. 

8.5 Støytiltak 
Det er utført en støyvurderingv (separat vedlegg til planen). Rapporten konkluderer med at 
planområdet ikke er støyutsatt:  
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«Konklusjonen er derfor at prosjektet ikke trenger støytiltak for at det kan gjennomføres. 
Høyeste verdi for Lden på bakkenivå blir 52 dBA. Det betyr at selv om trafikken i Dronning-
veien skulle øke en god del vil en ikke få støynivå over Lden=55 dBA. For at det skulle skje måtte 
trafikkmengden fordobles.» 
Planområdet er ikke støyutsatt, verken nå eller i løpet av de 10 neste årene, og det er dermed 
ikke stilt krav til støytiltak ved gjennomføring av planen. 

8.6 Flomtiltak 
Swecos flomvurdering viser at kun deler av vassdraget er flomutsatt, og at det er anbefalt å 
følge framskrevne tall og 30 cm sikkerhetssone. Først da vil området omkring avkjørselen bli 
oversvømt, jf simulering nedenfor. 

 
Rapporten konkluderer: «Det anbefales å benytte resultatene for 200-årsflom med klimatillegg 
på 40% og 30 cm sikkerhetsmargin. Ved en 200-årsflom med 40% klimapåslag og 30 cm 
sikkerhetsmargin er vannstanden ved Mølleberget 4 lik kote 83.1, mens vannstanden like 
oppstrøms gangbro er kote 95.9… Kartet viser at planlagte bygg ved Mølleberget 4 ligger 
utenfor flomsonen,… kravene til flomsikkerhet fra TEK17 §7-2 [oppfylles]». 
 
Illustrasjonene nedenfor inngår i rapporten og viser forslag til hvordan skråningen mellom 
kjørevei f_KV2 og vassdraget kan opprustes. Det vil bli utført utbedring av deler av skråningen, 
men selve elvebunnen vil man forsøke å unngå skader på eller berøre.  
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Sikringsarbeidet vil bli utført i mur eller som steinsatt skråning og utføres samtidig med 
grunnarbeidene for boligene og utbedring av broen over vassdraget. Prosjektspesifikt profil er 
vedlagt planen som eget dokument. 

8.7 Terreng, landskap og estetikk 
Planområdet er allerede bebygd og planert. Planforslaget tilpasser seg dagens terrengsituasjon, 
jf illustrasjonene i kap.8.3.1, med mindre justeringer i forhold til planeringshøyden. 
Bebyggelsen vil øke bygningsvolumet i området, hvilket er noe naboer har påpekt gjennom 
merknad til oppstartsvarsling.  
 
Eksisterende reguleringsplan gir også økt bygningsvolum i forhold til dagens situasjon (både i 
høyde og bredde). Nytt planforslag gir en konsentrert bygningsmasse som gir økt utnyttelse og 
fortetning nær et satsningsområde i Sundvollen. Planforslaget gir ikke fjernvirkning. 
 

8.8 Naturmangfold 
Det er et nasjonalt mål at tap av biologisk mangfold skal stoppes, og at arealbruken skal støtte 
opp om dette målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket skal vurderes ut fra kravene i kapittel 
II i Naturmangfoldloven, med særlig hensyn til prinsippene i følgende bestemmelser: 

 § 8: Kunnskapsgrunnlaget.  
 § 9: Føre-var-prinsippet.  
 § 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.  
 § 11: Tiltakshaver betaler. 
 § 12: Miljøforsvarlige teknikker.  

 
 
Vurdering etter § 8 Kunnskapsgrunnlaget: 
 
Sentrale tema Vurdering 
Hvilke type landskap, økosystem, naturtyper 
eller arter blir berørt av planen? 

Planområdet er flat, beplantet med 
hagevekster og har ingen registrerte arter 
(Miljødirektoratet). 

Hvilken effekt vil planen ha på landskap, 
økosystem, naturtyper og arter? 

Liten til ingen konsekvens, da planområdet 
allerede er planert og bebygd 

Hvordan er tilstanden for landskapet, 
økosystemer og utviklingen i antall på 
lokaliteter av naturtypene og bestandene på 
landsbasis og på stedet? 

Ikke aktuelt, ingen arter er registrert. 
 
 

Foreligger det faglige rapporter og 
utredninger om naturmangfold i det aktuelle  
planområdet? 
 

Nei 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 
lokalsamfunnet, kommuner og andre 
myndigheter) om det aktuelle planområdet? 
 

Nei, det regnes ikke som aktuelt å utarbeide 
en slik rapport, da området er begrenset i 
omfang og er allerede bebygd. Det er ikke 
planlagt å endre vassdragets trasé eller 
oppbygging, men deler av bekkeskråningen 
vil bli utbedret med steinsetting iht NVEs 
veileder.  
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Vil planen påvirke truede og nært truede 
arter på Norsk rødliste for arter 2010? 

Nei 

Vil planen påvirke truede og nært truede 
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 
2011? 

Nei 

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 
prioriterte arter? 

Nei 

Vil planen påvirke verneområder, 
nærområder til verneområder, marint 
beskyttede områder eller vernede vassdrag 
(jf. Verneplan for vassdrag)? 
 

Nei 
Deler av et vassdrag inngår i planområdet, 
men dette blir ikke berørt eller endret av 
planområdet, da bebyggelsen plasseres 
utenfor byggegrense. Langs de første titalls 
meterne av tilkomstveien vil det etableres en 
terrengfylling/mur som vil fungere som en 
flomvoll.  

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Nei, planen vil ikke berøre vassdragets løp 
og bunn. Langs deler av planområdet vil 
elveskråningen oppgraderes for å sikre 
utgraving og oversvømmelse.  

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Nei 
Vil planen påvirke miljøregistreringer i 
skog? 

Nei 

Vil planen påvirke inngrepsfrie 
naturområder (INON)? 

Nei 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper 
som er spesielt verdifulle for 
naturmangfoldet? 

Kommunen har oppgitt at bekken er 
gyteområde for ørret (ikke registrert i 
artsdatabase), men planen vil ikke endre 
eller berøre naturmangfoldet. 
Reguleringsbestemmelsene tilsier at alle 
inngrep innenfor byggegrensen skal utføres 
med varsomhet. 

 
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 
 
Sentrale tema Vurdering 
Vet en nok om landskap, økosystem, 
naturtyper og arter, og om hvilke virkning 
det aktuelle tiltaket har for disse? 

Eiendommen er ikke en råtomt eller et 
uberørt område, men en opparbeidet 
eiendom med bebyggelse. Gjennomføring 
av planforslaget forholder seg innenfor 
område B1 og skal ikke berøre vassdraget. 
Det skal ikke påvirke landskapsdrag, 
økosystem, naturtyper og arter. 

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre  
vesentlig (alvorlig eller irreversibel) skade 
på landskap, økosystem, naturtyper og arter? 

Nei, trolig ikke, da planområdet allerede er 
bebygd. Bekkeskråningen vil kun berøres 
ved etablering av kjørevei og dens 
terrengtilpasning, som ikke er planlagt som 
et omfattende tiltak. 

 
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting: 
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Sentrale tema Vurdering 
Hvilke fremtidige tiltak i, eller fremtidig 
bruk av landskapet eller økosystemet, som 
en har oversikt over, kan utgjøre påvirkning 
på naturtyper og arter? 
 

Ikke aktuelt, da det ikke er registrert arter i 
området 

Hva vil være den samlede belastningen 
(effekten) av planen eller tiltaket (det vil si 
eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og 
fremtidige tiltak og fremtidig bruk)? 

Liten til ingen konsekvens 

Hva vet en om situasjonen for det 
naturmangfoldet som påvirkes på 
kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis? 
 

Ikke aktuelt, da det ikke er registrert arter i 
området 

Mangler en kunnskap om virkingen 
(effekten) av planens samlede belastning for 
landskap, økosystem, naturtyper og arter? I 
så fall må § 9 tilleggs stor vekt.  
 

Planen vil trolig ha liten til ingen 
innvirkning, da området allerede er utbygd, 
bebyggelsen trekkes minst 10 meter fra 
vassdrag og det ikke allerede er registrert 
arter i området. Tilkomstveien ligger 
innenfor 10-metersbeltet langs vassdrag, jf 
vurdering til § 9. 

 
Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler: 
Bestemmelsen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade 
på naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og 
skadens karakter. Kostnader som tiltakshaver kan komme til å måtte dekke for å få tatt 
nødvendige hensyn til naturmangfoldet kan være følgende: 
-  At tiltakshaver blir pålagt å betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfoldet. 
-  At tiltakshaver blir pålagt å overvåke naturtilstanden. 
-  At tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 
-  At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller 

avbøtende tiltak som reduserer eller minsker skadene på naturmangfoldet.  
 
Dette regnes som ikke aktuelt i planarbeidet. 
 
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker: 
Bestemmelsen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas  
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultatene. 
 
Samlet vurdering av naturmangfoldet 
Bebyggelsen trekkes bort fra vassdrag og terrengjustering vil utføres skånsomt. Det kan 
etableres en midlertidig jordvoll mellom byggeområdet og vassdraget som en ekstra barriere 
for å unngå utslipp av olje/kjemikalier eller andre uønskede hendelser. 

8.9 Overordnede planer og retningslinjer 
Det er ikke stilt krav til planprogram for planarbeidet. 
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Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven: 
Følgende er spesielt vektlagt: 

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare.  

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:  

a. er store nok og egner seg for lek og opphold 
b. gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
c. kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 

barn, unge og voksne. 
Kommentar: planforslaget legger opp til skjermede og solfylte ute- og lekeområder, det 
er kort vei til G/S mot både barnehage og skole, i tillegg til rekkefølgekrav om sikring 
mot vassdrag (gjerde), jf reguleringsbestemmelse § 2.5. 
 

T-1078 Vernede vassdrag: 
Planen er vurdert opp mot vedlegg 3 og eksempler på inngrep som kan skade verneverdier i 
vassdrag. Det eneste punktet som er relevant, er som følger (utdrag): 

 
Kommentar: jf kommentar til ‘Samlet vurdering av naturmangfoldet’ i pnk. 8.7. Det vil 
være lite anleggsvirksomhet på eiendommen, men det kan etableres en barriere/ 
flomvold for å unngå uønskede hendelser. Ellers vil planforslaget ikke stride med 
overordnede retningslinjer. 
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8.10 Krav til utbyggingsrekkefølge og bestemmelser 

8.10.1 Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er ingen krav til samtidig opparbeidelse i planforslaget. 

8.10.2 Rekkefølgekrav 

Det er stilt rekkefølgekrav til planforslaget, slik som det går fram av bestemmelsene § 2; 
2.1. Ved søknad om rammetillatelse for boliger skal det beskrives hvordan gode 

energiløsninger er innlemmet i prosjektet. 
2.2. Ved søknad om rammetillatelse for kjørevei f_KV2 skal det beskrives hvordan 

terrengarbeidene skal utføres, spesielt med tanke på å bevare vassdragets trasé og 
bunn. Plan for utførelse skal følge byggesøknaden. 

2.3. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal løsning for flomsikring oppgis, slik at det 
oppnås tilfredsstillende sikkerhet innenfor sikringssone for flomfare. 

2.4. Før det kan gis igangsettingstillatelse for mer enn to boenheter skal krysset mot 
E16/fv156 være utbedret eller lagt om. Veimyndigheter kan likevel gi skriftlig 
tillatelse til igangsettingstillatelse innenfor planområdet. 

2.5. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis for felt B1 må broen over 
f_KV1 være utbedret iht rapport fra rådgivende ingeniørkontor. f_KV1 og 
tilstøtende areal skal tilpasses ny broutforming, både høyde- og trasé. 

2.6. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis for felt B1 må flomsikring 
innenfor sikringssone for flomfare være ferdig opparbeidet, jf rapport fra hydrolog. 

2.7. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis for felt B1 må lekeplass f_L1 
og f_L2 være ferdig opparbeidet. 

2.8. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis for felt B1 skal det vurderes 
etablert sikring mot vassdrag, eksempelvis gjerde. Kommunen kan frita utbygger fra 
kravet dersom det foreligger spesielle grunner. 

8.10.3 Universell utforming 

Planforslaget er svakt skrånende fra sør mot nord. Boligene vil planeres langs dagens 
terrengstigning med mindre justeringer. Et kort parti av tilkomstveien vil ha et bratt 
stigningsforhold (ca 1:10), dette for å tilfredsstille krav til avkjørsel (plan avkjørsel), samtidig 
som man tilpasser seg planeringsnivået for boligene. 
 
Adkomst til boligene vil være direkte fra tilkomstveien og inn i bygningskroppens garasje. 
Terrenget vil være tilnærmet flatt fra det innvendige parkeringsarealet til inngangsdøren. Selv 
om det ikke er et direkte krav, vil boligene bli tilrettelagt for heis, hvilket gir tilgjengelighet 
til samtlige av boenhetens etasjer og funksjoner. Generelt vil boenhetene tilfredsstille eller 
overstige kravene i TEK10. 
 
Lekeplassene vil være rimelig flate områder med lavere helningsgrad enn 1:3, i tillegg til å 
være solfylt og tilgjengelig for alle beboerne i planen. 
 
Planen er til privat boligformål og det er således ikke tilrettelagt for publikumsrettede anlegg, 
ledelinjer, offentlig formål, kjørevei eller G/S. 
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9 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Konsekvenser skal beskrives når det er avvik mellom planforslaget og vedtatt arealplan, 
temaplan, retningslinjer, norm og vedtekter, eller når planen vil føre til konsekvenser for natur, 
miljø eller samfunn (sammenligning av kap.7 og 8). Eventuelle avbøtende tiltak vil beskrives, 
i tillegg til å begrunne de valg som er tatt.  

9.1 Overordnede planer og mål 
Planforslaget er hovedsakelig i tråd med 
overordnede planer, både kommuneplanen og 
gjeldende reguleringsplan. Begge planene 
viser boligformål, med unntak av et mindre 
areal som er avsatt til LNF i kommuneplanen. 
 
Tiltakshaver har hatt en løpende dialog med 
kommunen vedrørende det grønne arealet, 
som skulle vært endret i plankartet. 
Kommunen har ikke vektlagt arealbruken i 
oppstartsmøtet og har anbefalt planoppstart. 
 
Planforslaget legger opp til boligformål. 
Bortsett fra at planforslaget legger opp til 

konsentrert bebyggelse, gir det ingen endring for kommunen, Sundvollen som område eller for 
nærliggende naboer. Planforslaget er hovedsakelig i tråd med kommuneplanen. 

9.2 Eksisterende reguleringsplaner 
Utsnittet viser eksisterende reguleringsplaner 
i området. Innenfor den nye planavgrens-
ningen finner man boligformål og kontor-
formål. 
 
Det nye planforslaget endrer ikke intensjonen 
med planene, som er bebyggelse. Deler av 
planområdet endrer likevel formål fra kontor- 
til bolig- og grøntformål, hvilket er en 
detaljering i forhold til de faktiske terreng- og 
bruksmessige forholdene. På vestsiden av 
vassdraget er det kun boliger, langs 
vassdraget kan det ikke bebygges grunnet 
høydeforskjell og krav til sikring og på høyre-
siden av vassdraget opprettholdes kontor-

formålet (inngår ikke i det aktuelle planforslaget). Kontorformålet er opphevet gjennom nyere 
vedtatt kommuneplan. 
 
Utnyttelsesgraden økes fra %-BYA=25 til %-BYA=50 og boligformålet endres fra frittliggende 
boligbebyggelse til konsentrert boligformål. Dette er hovedgrunnlaget for at planen blir 
utarbeidet, slik at forslagsstillers prosjekt kan gjennomføres.  
 
Planforslaget har ingen negative konsekvenser for de eksisterende reguleringsplanene i 
området. 
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9.3 Natur- og ressursgrunnlaget 
Planforslaget har ingen påvirkning på natur- og ressursgrunnlaget. Kleivbekkens trasé vil ikke 
bli påvirket, men det vil bli utført varsom flomsikring innenfor flomfaresonene i plankartet. 

9.4 Terreng og landskap 
Planforslaget endrer ikke opplevelsen av landskapet og bebygde omgivelser, eksempelvis 
silhuettvirkninger, eksponering, skjæringer og fyllinger. Det vil etableres en mindre fyllingsfot 
mellom den nye interne tilkomstveien og vassdraget, men dette vil ikke medføre vesentlig 
terrenginngrep.  

Stedets karakter og formål forblir uendret. Selv om eiendommen bebygges med et tettere 
bygningsvolum, har det liten påvirkning på oppfattelsen av landskap og terreng. Planen gir ikke 
vesentlige endringer av topografi, naturtyper, vegetasjon, grønnstruktur og grunnforhold eller 
lignende.  

Utbyggingen vil gjennomføres som følger: 
- Riving av eksisterende bygningsmasse 
- Borttransportering av bygningsavfall 
- Grunnarbeid for ny tilkomstvei og bygninger 
- Arrondering for uteoppholdsareal og lekeplass 

Det er ønskelig å berøre minst mulig av eksisterende terreng. 

9.5 Virkninger for naboer og interessemotsetninger 

   
Bebyggelse og anlegg: Mølleberget er et område med bebyggelse av eneboliger. Det er stedvis 
tett mellom byggene, hvilket kommer tydelig fra når man ser på liten avstand mellom 
bygningene og til tomtegrenser. Eksempelvis er avstanden mellom Mølleberget 6B og tomte-
/plangrensen bare 3,5 meter, og fra Mølleberget 4 (rives) og tomte-/plangrensen bare 1,5 meter. 
Ved gjennomføring av planforslaget vil byggegrensen føre til at avstanden til nærliggende 
bygninger/grenser øker. Ny avstand til tomte-/plangrense blir fire meter, hvilket forbedrer 
dagens situasjon.  
 
Området er rimelig flatt og utsiktsforholdene vil ikke vesentlig berøres for bebyggelsen vest for 
planområdet. Utsiktsforholdene for bebyggelsen nord og øst for planområdet blir ikke berørt. 
Planens bebyggelse vil ligge øst for den eksisterende bebyggelse og vil dermed ikke berøre sol- 
eller lysforholdene. Innsyn til Mølleberget 6A og 6B vil øke, men ikke mer enn det som man 
kan forvente i et regulert boligfelt. 

Nr 6B 
Nr 6A 

Nr 4 - rives 
Nr 6A Nr 4 - rives 
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Terrengmessig vil det være få murer og justeringer. 
 
Utnyttelsesgrad: det legges opp til en høyere utnyttelse innenfor planområdet, hvilket blir en 
endring i forhold til dagens bebygde situasjon. Endringen er likevel ikke vesentlig dersom man 
sammenligninger med gjeldende reguleringsplan for eiendommen, som ikke er utbygd. 
Gjeldende plan tillater oppføring av boligbygg med 7,0 meters høyde og utnyttelsesgrad på %-
BYA=25-30. Dette gir mellom 584-700 kvm bebygd areal (minus veiareal – ca 275 kvm).  
 
Det nye planforslaget gir en differensiert takhøyde på 7,0-8,8 meters byggehøyde med %-
BYA=50 utnyttelse, hvilket gir 837,18 kvm bebygd areal. Dette er ikke vesentlig mer areal enn 
i gjeldende reguleringsplan og gir rom for inntil fire parkeringsplasser pr boenhet (inkl 
gjesteparkering). Veilegemet er her skilt ut som eget formål og areal. 
 

Renovasjon: ved tidligere byggesak og 
oppstartsvarsling ble det bemerket at 
plasseringen for avfallshåndtering ikke er 
optimalt plassert, spesielt da søppelhåndteringen 
ble plassert nært tilkomstvei og avkjøring til 
nærliggende bebyggelse. 
 
Som det går fram av bildet er imidlertid 
plassering av søppelspann langs veien en etablert 
og vanlig løsning (se rød markering). Planlagt 
plassering av søppelhåndtering vil være 
omtrentlig som anvist med blå sirkel. Om 

ønskelig kan flere i området gå sammen og samle søppelspann i f_R1. 

9.6 Friluftsliv, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet 
Planforslaget har ikke negativ innvirkning på friluftsliv, naturområder eller barn og unges 
interesser. Eiendommen er allerede bebygd og privatisert. Planforslaget vil tilrettelegge for flere 
lekearealer i planområdet. 

9.7 Universell utforming og tilgjengelighet 
Det trengs små tilpasninger for å tilrettelegge planen for universell utforming, jf pnk 8.9.3. 
Planbestemmelsene fremmer ikke krav til tilgjengelig boenhet, men tiltakshavers planlagte 
byggeprosjekt er tilnærmet tilgjengelighetskravene dersom beboerne kommer kjørende med bil 
fram til boenheten. Bestemmelse 1.4 fremmer at prinsippet om universell utforming bør 
tilstrebes innenfor felt B1. 
 
Planforslaget berører ikke omkringliggende bebyggelses utforming eller tilgjengelighet. 

9.8 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur 
Planforslaget legger opp til en konkret inndeling av bygge- og veiformål. f_KV1 er planlagt i 
henhold til dagens situasjon uten krav til oppgradering. f_KV2 blir opparbeidet på bnr 85 og 
vil tjene som felles tilkomstvei til boligene på B1. Avkjørselen fra f_KV2 til f_KV1 vil bli 
flyttet mot øst (nærmere broen), men opprettholder gode sikt og kurvatur for et begrenset antall 
boliger.  
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Det er utført en konstruksjonsmessig vurdering som viser at broen over vassdraget bør 
oppgraderes. Forslaget innebærer at broen får dobbel dekketykkelse (200mm ekstra) + evt 
veidekke på toppen. Forslagsstiller er innstilt på å utføre disse oppgraderingene, som bedre 
rekkverk og tiltak iht rapport fra SKALA.. Arbeidet vil bli utført samtidig med flomsikring 
langs vassdraget og grunnarbeidene på B1. Tilkomstveien f_KV1 må høydemessig tilpasses før 
og etter broen, i tillegg til avkjørsel mot bnr 122. 
 
Biltrafikken på Mølleberget vil øke fra minimum fire boenheter til seks boenheter (fra gjeldende 
plan til nytt planforslag). Dette er en liten økning og har lav konsekvens for beboerne på 
Mølleberget. Avkjørselen fra Dronningveien til Mølleberget er oversiktlig og det er kun én nabo 
som vil merke litt økt trafikk ift gjeldende plansituasjon (bnr 122 – Mølleberget 2). Deretter vil 
trafikken svinge av til venstre og de øvrige beboerne berøres ikke. 
 
Statens vegvesen har fremmet krav om rekkefølgebestemmelse, som innlemmet i plan-
bestemmelsene. Kravet er fremmet grunnet stor trafikkmengde i krysset E16-Fv156. 
Planforslaget har liten innvirkning på totalbildet i Sundvollen og kravet bør falle bort, spesielt 
da det økningen i planen er to stk boenheter eller fire-seks stk biler. 

9.9 Sosial infrastruktur og servicetilbud 
Gjeldende plansituasjon viser at bnr 85 kan bebygges med minimum fire enheter. Ny 
plansituasjon gir seks boenheter, hvilket er en liten økning. Det er ikke mottatt en formell uttale 
fra kommunen vedrørende skole- og barnehagekapasitet, men det er gitt muntlig bekreftelse på 
kapasitet i oppstartsmøtet. Det er kort vei til barnehage, skole og busstopp (Dronningveien). 
 
Planforslaget utløser ikke behov for nye servicetilbud som kollektivtransport eller fritidstilbud. 
Eksisterende servicetilbud blir heller ikke redusert som følge av planforslaget. 

9.10 Kulturminne og kulturlandskap 
Uttaleinstanser har ikke registrert kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap i området. 
Området er allerede utbygd. Det er stilt krav om å kontakte fylkeskommunen dersom det likevel 
skulle dukke opp kulturminner gjennom opparbeidelse av planområdet, jf reg.bestemmelse § 
1.7. 

9.11 Risiko og sårbarhet 
Konkrete vurderinger i forbindelse med risiko og sårbarhet er 
vurdert i kap.10 (ROS-analysen). 
 
Planforslaget endrer ikke på forholdene i området. 
Bebyggelsen trekkes innenfor byggegrense med samme 
avstand som gjeldende plangrunnlag og endrer ikke på 
situasjonen. Vassdraget er tidligere opprustet av NVE og 
elveleiet er steinsatt på sidene som et tiltak mot 
erosjon/utgraving av elveleiet ved stor vannstand. Flom er også 
vurdert i forhold til kjørevei/bro i ROS-analysens pnk 15, med 
moderat sannsynlighet for ulykke og lav konsekvens.  
 
I henhold til flomvurdering vil det bli utført flomtiltak mellom 
f_FSV og f_KV2. Faresone for flom er inntegnet på plankartet. 
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Videre er det flere meters høydeforskjell mellom elvebunnen og planeringsnivået. NVE har 
opplyst om at planområdet mest sannsynlig ikke vil bli utsatt for flom grunnet vassdragets 
bratthet (vannet renner hurtig unna), noe flomrapporten bekrefter. Boligene på B1 vil ikke være 
flomutsatt, da flomvannet vil maksimalt stå til kote +83,1. Dette er framskrevne tall med 30 cm 
sikkerhetsmargin, noe som betyr at flomvannet i realiteten ikke vil være en utfordring i 
planområdet. Det vil utføres flomsikring iht planbestemmelsene. 
 
Det er vurdert støyskjerming i planen, men dette er tatt ut av planen etter utført støyrapport. 
Trafikken langs Dronningveien må øke til det dobbelt for at planområdet skal bli registrert i gul 
støysone. 

9.12 Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen  
I forhold til gjeldende plansituasjon vil det nye planforslaget ikke medføre endrede plikter 
eller konsekvenser for kommunen. 

9.13  Energibehov og forbruk 
Det er en transformator like nord for planområdet. Det er trolig kapasitet for å gjennomføre den 
planlagte utbyggingen. 

9.14  Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen berører ikke næringsinteresser. 
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10 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
ROS-analysen baserer seg på akseptkriteriervi i henhold til NS5814:2008.  
 
Etter plan og bygningsloven 2008 skal det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser) i alle planer for utbygging.  

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og 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 avmerkes i planen som hensynssone, 
jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
 

Akseptkriterier for ROS-analysen i arealplaner er basert på følgende definisjon av risiko:  
 
 
 

 
Kategorisering av sannsynlighet 

Kategorisering av sannsynlighet baserer seg på sikkerhetsklasser i TEK10 §§ 7-3 og 7.4, 
for hendelsene flom, stormflo og skred. TEK10 sier noe om hvor man kan plassere ulike 
bygg i forhold til sannsynlighet for flom- eller skredhendelser. For flom er intervallene 20 
år – 200 år – 1000 år, mens for skred er det 100 år – 1000 år – 5000 år. Dette må være 
minstekravet for sannsynlighetskategoriene i ROS-analyser for arealbruk, da man ikke 
bør godta større risiko for andre hendelser enn man godtar for flom og skred. Dette 
innebærer en inndeling av seks sannsynlighetskategorier, som vist i tabell 1. 
 
Sannsynlighetskategorier: 

Sannsynlighetskategori  Vekting Beskrivelse 
Svært sannsynlig 6 Skjer oftere enn hvert 20. år 
Meget sannsynlig 5 Mindre enn en hendelse hvert 20. år, men mer enn en 

hendelse hvert 100. år 
Sannsynlig  4 Mindre enn en hendelse hvert 100. år, men mer enn 

en hendelse hvert 200. år 
Noe sannsynlig 3 Mindre enn en hendelse hvert 200. år, men mer enn 

en hendelse hvert 1000. år 
Lite sannsynlig 2 Mindre enn en hendelse hvert 1000. år, men mer enn 

en hendelse hvert 5000. år 
Usannsynlig 1 Skjer sjeldnere enn hvert 5000. år 

 
Kategorisering av konsekvenser 
Kategorisering av konsekvenser baserer seg blant annet på tall fra TEK10, erfaringer, 
skjønn og Transportøkonomisk institutt sin rapport ”Den norske verdsettingsstudien. 
Ulykker – Verdien av et statistisk liv og beregninger av ulykkens samfunnskostnader”. I 
denne rapporten er verdien av et statistisk menneskeliv satt til ca. 26 000 000 (TØI-
rapport 1053C/2010). Denne verdien viser til betalingsvillighet i forhold til å reduseres 
risiko og forebygge for tap av et menneskeliv. Inndelingen av konsekvenskategoriene i 
forhold til liv og helse, ytre miljø og økonomiske verdier/produksjonstap er sett i 

Risiko = sannsynlighet + konsekvens 



14.11.2017 41

sammenheng, slik at de ulike gradene av konsekvens samsvarer for de ulike temaene. Det 
er seks kategorier for konsekvens, fra ubetydelig til katastrofalt.  
 
Konsekvenskategorier: 

Konsekvens Vekting Liv/helse Ytre miljø Økonomiske verdier/ 
produksjonstap 

Katastrofalt 
 

6 Mer enn 10 døde, 
og/eller 20 alvorlige 
skadde. 

Varige og alvorlige 
miljøskader av stort 
omfang. 

Fullstendig ødeleggelse 
av materiell, utstyr, og 
andre økonomiske 
verdier. Skader for mer 
en 250 000 000 og varig 
produksjonsstans. 

Kritisk 
 
 

5 Inntil 10 døde og /eller 
20 alvorlig skadde. 

Langvarig, og i verste 
fall varig alvorlig skade 
på miljøet. 

Fullstendig ødeleggelse 
av materiell, utstyr og 
andre økonomiske 
verdier. Skader inntil 
250 000 000 og 
produksjonsstans inntil 
et år.  

Alvorlig 4 Alvorlige (varige) 
personskader og inntil 3 
omkomne. 

Store og alvorlige 
miljøskader som det vil 
ta tid å utbedre (dvs. 
flere tiår). 

Tap av, og/eller kritisk 
skade på materiell, 
utstyr og andre 
økonomiske verdier. 
Skader inntil 50 000 
000 og 
produksjonsstans inntil 
ett år. 

En viss fare 3 Personskader som 
medfører sykemelding 
og lengre sykefravær. 

Miljøskader av stort 
omfang og middels stor 
alvorlighet, eller: 
Skader av lite omfang 
og høy alvorlighet. 

Alvorlig skade på 
materiell, utstyr og 
andre økonomiske 
verdier.  Skader 
begrenset til 5 000 000 
og produksjonsstans 
inntil 3 måneder. 

Liten 2 Personskade kan 
forekomme, fravær 
begrenset til bruk av 
egenmelding. 

Små skader på miljøet, 
og som utbedres av 
naturen selv etter 
relativt kort tid. 

Mindre lokal skade på 
materiell, utstyr og 
andre økonomiske 
verdier. Skader 
begrenset til  
500 000 og 
produksjonsstans inntil 
en måned. 

Ubetydelig 1 Få og ubetydelige 
personskader. 

Ingen eller få og 
ubetydelig miljøskader 
og/eller forurensing av 
omgivelsene.  

Små eller ingen skader 
på materiell, utstyr og 
andre økonomiske 
verdier. Skader for 
inntil 50.000 og 
produksjonsstans inntil 
en uke. 
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Akseptkriterier og risikomatriser 
Akseptkriterier er kriterier basert på standarder, erfaringer, teoretisk kunnskap m.m. som 
legges til grunn for beslutninger om tolererbar risiko og skal være i samsvar med krav i 
lovverk, forskrifter og eventuelle andre styrende dokumenter.  
 
Med valgt metodikk er akseptkriteriene foreslått som følger: 
 

Rødt felt Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak 
gjennomføres, alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS-
analyser for avkrefte risikonivået. 

Gult felt 
 

ALARP-sone, dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen 
så mye som mulig. (ALARP= As Low As Reasonable Practicable). 
Det vil være naturlig å legge en kost - nytteanalyse til grunn for 
vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. 

Grønt felt 
 

I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende 
tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut i 
fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

 
Risikomatrise Liv og helse 
 
Svært 
sannsynlig 
 

S6 
      

Meget 
sannsynlig 

S5 
      

Sannsynlig 
 

S4 
      

Noe 
sannsynlig 
 

S3 
      

Lite 
sannsynlig 
 

S2 
      

Usannsynlig 
 

S1 
      

Sannsynlighet 
 
 

 
Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten 
En viss 

fare 
Alvorlig Kritisk 

 
Katastrofalt 
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Risikomatrise Ytre miljø 
 
Svært 
sannsynlig 
 

S6 
      

Meget 
sannsynlig 

S5 
      

Sannsynlig 
 

S4 
      

Noe 
sannsynlig 
 

S3 
      

Lite 
sannsynlig 
 

S2 
      

Usannsynlig 
 

S1 
      

Sannsynlighet 
 
 

 
Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten 
En viss 

fare 
Alvorlig Kritisk 

 
Katastrofalt 

 

 
Risikomatrise Materielle verdier 
 
Svært 
sannsynlig 
 

S6 
      

Meget 
sannsynlig 

S5 
      

Sannsynlig 
 

S4 
      

Noe 
sannsynlig 
 

S3 
      

Lite 
sannsynlig 
 

S2 
      

Usannsynlig 
 

S1 
      

Sannsynlighet 
 
 

 
Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten 
En viss 

fare 
Alvorlig Kritisk 

 
Katastrofalt 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Liv og 
helse 

Ytre miljø  Økonomi Kommentar/Tiltak 

 
Natur- og miljøforhold      
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Nei     
2. Snø-/isras Nei     
3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja S4K3 S4K2 S4K3 
Byggegrense etablert, jf 
pnk.10.1 

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Ja S4K2   
God ventilasjon og 
radonsperre i dekke som 
forebyggende tiltak 

Vær, vindeksponering. Er området: 
7. Vindutsatt Nei     
8. Nedbørutsatt Ja S4K2 S4K2 S4K2 Liten konsekvens 
Natur- og kulturområder 
9. Sårbar flora Nei     
10. Sårbar fauna/fisk Nei     
11. Verneområder Nei     
12. Vassdragsområder Nei     
13. Fornminner (afk) Nei     
14. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold      
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
15. Vei, bru, knutepunkt Ja S4K2 S4K2 S4K3 Økonomisk konsekvens 
16. Havn, kaianlegg Nei     
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Ja S4K3 S4K3 S4K3 
Lav høyde på bygning, 
gode rømningsmuligheter 

19. Kraftforsyning Nei     
20. Vannforsyning Nei     
21. Forsvarsområde Nei     
22. Tilfluktsrom Nei     
23. Område for idrett/lek Nei     
24. Park; 
rekreasjonsområde Nei     

25. Vannområde for 
friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
26. Akutt forurensning Nei     
27. Permanent 
forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     
29. Støv og støy; trafikk Ja S3K1 S3K1 S3K1 Rapport er utarbeidet 
30. Støy; andre kilder Nei     
31. Forurenset grunn Nei     
32. Forurensning i sjø Nei     
33. Høyspentlinje (em 
stråling) Nei     

34. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     
36. Oljekatastrofeområde Nei     
Medfører planen/tiltaket: 
37. Fare for akutt 
forurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei     
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39. Støy og støv fra andre     
kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     
41. Risikofylt industri mm 
     (kjemikalier/eksplosiver, 
osv.) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 
42. Ulykke med farlig gods Nei     
43. Vær/føre begrenser 
      tilgjengelighet til 
området 

Nei     

Trafikksikkerhet 
44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei     
45. Ulykke med 
gående/syklende Nei     

46. Ulykke ved 
      anleggsgjennomføring Nei     

47. Andre ulykkespunkt Nei     
Andre forhold 
48. Sabotasje og                  
terrorhandlinger 
- er tiltaket i seg selv et 
sabotasje- 
/terrormål? - er det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Nei     

49. Regulerte 
vannmagasiner, 
med spesiell fare for 
usikker 
is, endringer i vannstand 
mm 

Nei     

50. Naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare. (Stup, 
etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 
Steintipper, etc. Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring Nei     

 

10.1 Kommentarer til aktuelle punkter 
Pnk 4 – Uttaleinstansen NVE har gitt tilbakemelding om at elven kan ha betydning for ut-
bygging i området. Risikoen er vurdert, hvor tiltakshaver opplyser om at elveløpet tidligere er 
utbedret (erosjonssikret). Dette bekreftes av mottatt underlag. Befaring viser at det er flere 
meters høydeforskjell mellom elveløpet og planeringsnivået for bebyggelsen. Da det etableres 
10 meters byggegrense fra elvebredden vil bebyggelsen være tilbaketrukket fra elven og det vil 
være liten fare for liv. f_KV2 vil ikke være berørt ved en evt flom, jf sikringssonene i plankartet 
og flomrapporten, med unntak av et mindre areal ved avkjørselen fra f_KV1. Dette arealet vil 
automatisk bli håndtert når broen oppgraderes (terrenget heves med minimum 20 cm + evt 
murkant og rekkverk. 
 
ROS-matrisen gir gul markering for elveflom. Primært er størst økonomisk risiko, eksempelvis 
kan stor vannmengde i elven medføre utvasking av masser i byggegrunn, som videre kan 
påvirke kjørevei/bro i planområdet eller som gir fare for setninger i bebyggelsen. Denne 
risikoen er like stor i dag, planområdet medfører ikke vesentlig økt belastning i forhold til 
dagens godkjente situasjon. Konsekvensen blir selvsagt større ved etablering av ekstra 
boenheter. I tillegg til etablering av byggegrense vil det bli utført korrigerende tiltak: 
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flomsikring. Løsning må beskrives ved byggesøknad. Vedlikeholdsplikten for f_KV2 vil tilfalle 
beboerne i B1, mens f_G1 er et areal som bør vedlikeholdes av det offentlige (jf NVEs tidligere 
oppgradering av deler av elvetraséen). Bekkeløpet vil i minst mulig grad berøres, jf kap. 8.3.4. 
for hvordan kjøreveien etableres. 
 
Pnk 6 – Det er ikke utført kartlegging av radonforholdene i Sundvollen. Det antas at det er 
middels sannsynlighet for radon i grunnen, men at dette ikke vil ha vesentlig betydning for 
planen. God ventilasjon og radonsperre i grunnen vil være tilstrekkelige tiltak. Det utføres ikke 
korrigerende tiltak. 
 
Pnk 8 – Fra tid til annen vil det kunne inntreffe store nedbørsmengder. Det er dermed viktig at 
byggegrunnen gir god avrenning bort fra bygninger, men samtidig ikke fører til for stor 
vannføring / videreføring mot naboer eller elven. Det er planlagt at overvannshåndteringen 
utføres som en kombinasjon av infiltrasjon i grunn og overvann på terreng via grøfter. Det er 
en målsetning at man bruker ikke-tette overflatedekker (permeable dekker), jf 
reguleringsbestemmelsenes pnk 1.5 – overvannshåndtering. Det utføres ikke øvrige korriger-
ende tiltak. 
 
Pnk 15 – Planområdet inkluderer en del av kjøreveien i Mølleberget. Selv om den planlagte 
bebyggelsen i seg selv ikke medfører vesentlig økt belastning i området, kan menneskeskapte 
forhold i Mølleberget ha betydning for vei, bro og knutepunkter.  
 
Det er lav høydeforskjell mellom elven og topp dekke på broen. Dersom broen skulle kollapse 
eller noen skulle kjøre ut, vil konsekvensen blir liten/begrenset. Det er også liten sannsynlighet 
for at ytre miljø vil bli skadelidende (fare for oljeutslipp, som er begrenset til noen få liter, 
drivstofftanker er godt oppbygd). Reelt sett utgjør det kun en økonomisk konsekvens og det 
utføres dermed ingen tiltak. 
 

Pnk 18 – Planområdet medfører ikke en vesentlig 
økning i antall boenheter og endrer heller ikke 
avkjørselsforhold i forhold til dagens situasjon. f_KV2s 
bredde gir mulighet til at større kjøretøy, eksempelvis 
brannbiler, kan kjøre på veien, men planlagt avkjørsel 
kombinert med nærhet til brolegeme medfører at 
kurvaturen ikke er optimal. Dette kan imidlertid 
kompenseres ved at slukkekjøretøy står langs f_KV1 og 
strekker slanger inn i planområdet (som er mindre enn 
100 meter langt, rød pil). Det er også god tilgang på 
slukkevann fra nærliggende vassdrag og fra kjøreveien 
inn til Mølleberget 6a og 6b (oransje pil).  
 
Normalt vil konsekvensen ved brann i boligbygninger 
være stor (K4), hvilket vil gi stor risiko (S4K4). Det er 
imidlertid flere risikobegrensende momenter som gjør at 
totalbildet kan ansees annerledes. Det stilles normalt 
krav til brannforebyggende tiltak som røykvarsler, 
brannsluknings-apparater og rømningsstiger ved 

oppføring av nybygg, hvilket i de aller fleste tilfeller gir tilstrekkelig brannsikring. Ved en brann 
vil en brannbil uansett måtte stå med en viss avstand til brannobjektet, og det vil dermed ikke 
være noen gevinst at brannbilene kan kjøre inn i området. 
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Grunnet lav bygningshøyde, flere alternative rømningsmuligheter og ulike tilkomstretninger 
som sikrer tilstrekkelig slukkeavstand, regnes den økonomisk konsekvens som avgjørende i 
ROS-vurderingen. Kommunen er imidlertid riktig avgjørende myndighet. Det planlegges ingen 
avbøtende tiltak. 
 
Pnk 29 – Statens vegvesen har gitt uttale i saken vedrørende støyforhold. Dette regnes som et 
standardpunkt ved uttale, da det er stor avstand til E16 og Fv156. Den kommunale 
Dronningveien har ÅDT under 850 og vil kun sporadisk medføre støy eller sjenanse. Det er 
ikke planlagt korrigerende tiltak for støy.  
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11 UTTALELSER OG MERKNADER 

11.1  Innspill og merknader ved oppstart av planarbeidet 

 
Avsender Hovedpunkt i merknad  

(hovedtanken er understreket) 
Plankonsulents kommentar 

Fylkesmannen i 
Buskerud, Brev pr 
epost, 18.04.17 
 
OFFENTLIG 
 

1. Trafikkstøy må vurderes og 
ivaretas iht retningslinje T-1442, da 
området trolig er utsatt for 
trafikkstøy over tillatte 
grenseverdier. Ønsker at det 
utarbeides en støyutredning som 
følger planforslaget. 

2. Grøntstruktur, barn og unges 
interesser, lekearealer og trygg 
skolevei må vektlegges. 

3. Landskapshensyn ved ny 
bebyggelse må ivaretas, spesielt ift 
nærliggende vassdrag (innenfor 
100-meters beltet). Ønsker at 
Kleivbekken med tilhørende 
kantvegetasjon blir innlemmet i 
planen. 

4. Alternative energikilder/-løsninger 
bør tilstrebes i planen 

5. Miljømessige prinsipper i 
naturmangfoldsloven må vurderes 

6. Universell utforming er et prinsipp 
som må redegjøres for, jf lovverk 
om diskriminering og 
Regjerningens handlingsplan 

7. ROS-analyse med vekt på 
flomforhold på utarbeides, hvor 
tiltak mot uønskede hendelser må 
innarbeides i planen 

 

1. Området er ikke støyutsatt, men krav til 
støyrapport er sikret i bestemmelsene. 

2. Punktene inngår i standardpunktene som 
redegjøres for i planbeskrivelsen. 

3. Eiendommen er allerede bebygget og terrenget er 
således allerede bearbeidet. Det er allerede 
utarbeidet rapporter med tiltak for flomsikring og 
for å unngå utvasking av elveløpet. 

4. Tiltakshaver ønsker høy standard på boenhetene, 
gode energiløsninger er dermed allerede planlagt 
i prosjektet 

5. Planen legger ikke opp til vesentlig 
terrengbearbeidelse, endring av omkringliggende 
område eller nærliggende elv. Planen er vurdert 
ift naturmangfoldloven. 

6. Planen vil tilpasses allerede utformede 
bygningstegninger, der heis og parkering er 
integrert i bygningskroppen. Prinsippet om 
universell utforming er vektlagt i planforslaget. 

7. Punktene inngår i standardpunktene for 
planbeskrivelse og er utført i planprosessen. 

 

Hadeland og 
Ringerike 
Avfallsselskap AS,  
Pr epost, 18.04.17 
 
OFFENTLIG 

8. Uttaleinstansen kan ikke se at det 
er avsatt areal til beholdere for 
avfall. Dersom renovasjonsbiler 
skal kjøre inn ved bygningene må 
det etableres snuhammer med 
tilstrekkelig snumulighet. 

9. Veibredde må være 3,5 meter + 0,5 
meters skuldre 

10. Uttaleinstansen ønsker 
tilbakemelding på løsning 

8. Det vil bli avsatt areal for avhenting av avfall 
ved avkjørselen til de planlagte bygningene (like 
etter broen). Snuhammer vil bli etablert på 
f_KV2. 

9. Det vil ikke være aktuelt å etablere kjørevei for 
renovasjonsbil, jf pnk over. 

10. Informasjon i de overstående punktene er 
meddelt HRA pr epost 27.04.17. 

Mølleberget 
Grendelag 
v/Frode Haugland,  
Brev pr epost, 
20.04.17 
 
PRIVAT 

11. Fornøyd med at planavgrensningen 
tar med Kleivbekken og 
adkomstveien med broen over 
bekken 

12. Økning fra to til seks boenheter 
medfører vesentlig økning i 
trafikkmengde 

13. Veitilkomsten må utbedres ved å 
utvide broen og opparbeide 
møteplass på nordsiden av broen 

14. Plassering av avfallshåndtering må 
lokaliseres med minst mulig 
sjenanse for alle beboere 

15. Trafikksikkerhet for barn og unge 
må hensyntas 
 

11. Tas til orientering 
12. Gjeldende arealplan viser boligtomter som kan 

bebygges med sekundærleilighet. Det er ikke 
angitt et fast antall. Ved oppføring av fire 
boenheter gir dette normalt sett fire biler eller 
mer. Utnyttelsesgraden tillater imidlertid av 
oppføring av en større bygningsflate, 
eksempelvis seks enheter som tidligere varslet i 
byggesøknad. Planen legger således kun opp til å 
endre bygningsstruktur og følge kommunens 
ønske om å tilpasse planen til boligprosjektets 
rammer, framfor å øke antall enheter. Reell 
økning i trafikkmengde kan ikke defineres som 
annet enn liten til uendret. 

13. Det er i utgangspunktet ikke planlagt å endre 
dagens tilkomst, verken med tanke på veibredde, 
kurvatur, broens utforming eller møteplass. Dette 
er vurdert i planprosessen. 
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14. Avfallshåndtering er planlagt som tidligere 
varsles ved eksisterende, felles kjørevei i 
Mølleberget. Dette gir en bedre trafikkflyt for 
HRA og minimal endring for eksisterende 
beboere. Dagens bolig har samme løsning som 
planlagt, dvs ved avkjørselen. 

15. Jf kommentarer til pnk.12/13, trafikkmengden 
blir rimelig uendret og veien planlegges ikke 
opprustet (sikre dagens utforming). 

Bodil og Frode 
Haugland,  
Brev pr epost, 
22.04.17 
 
PRIVAT 

16. Bebyggelsens høyde: urolig for 
innspill og høydevirkning på inntil 
10 meter, ønsker at det 
tilrettelegges for midlertidig 
skjermingstiltak på takterrassene 
(sommerhalvåret). 

17. Allmennhetens interesser: 
avfallshåndtering må legges inn på 
Mølleberget 4, ikke ute ved felles 
kjørevei. Ellers vil plasseringen bli 
til sjenanse for beboerne. 
 

16. TEK angir at 9,0 meter er en normal høyde for 
boligbebyggelse, hvilket er en høyde som det 
planlagte tiltaket vil overholde med god margin. 
Takterrasser inngår i tidens og prosjektets 
moderne utforming. Evt skjermingstiltak er 
vurdert i prosessen, drøftes med kommunen og 
muligheten er inkludert i 
reguleringsbestemmelsene. 

17. Jf kommentar til pnk 14. 

Bente og Thor Ole 
Trøften,  
Brev pr epost, 
23.04.17 
 
PRIVAT 

18. Utnyttelsesgrad og 
terrengtilpasning: ønsker ikke at 
omkringliggende eiendommer skal 
lide økonomisk tap. Henviser til 
behov for god terrengmessig 
tilpasning med hensyn til 
arkitektonisk utforming, visuell 
kvalitet, natur gitte forutsetninger, 
sikkerhet, helse, miljø 

19. Må hensynta elveløp og viktige 
naturelementer. Ønsker at 
byggeforbud på 20 meter langs 
elven opprettholdes. 

20. Gjesteparkering må løses på egen 
eiendom (Mølleberget 4) 

21. God avrenning/ 
overvannshåndtering må sikres  

22. Byggene blir 10-12 meter høyere 
enn dagens terreng. Ønsker 
utforming i to etasjer med saltak 

23. All nødvendig utbedring må 
belastes utbygger 
 

18. I en planprosess kan utnyttelsesgrad, 
terrengtilpasning mm tilpasses et ønsket uttrykk 
eller en spesifikk hensikt. Overordnede 
nasjonale/regionale retningslinjer vil bli 
hensyntatt. 

19. Det er ikke planlagt å endre elveløpet eller 
oppgradere dette på noen måte. Gjeldende 
plangrunnlag viser en 20 meters byggegrense (10 
meter til hver side fra elvens midtpunkt) – kun 
mindre tiltak som vei og beplantning er planlagt 
opp mot eller innenfor byggegrensen. Punktet er 
vurdert i planprosessen. 

20. Tiltakshaver har som mål å løse gjesteparkering 
innenfor Mølleberget 4s areal 

21. Overvannshåndtering er beskrevet gjennom 
planprosessen og håndteres som infiltrasjon i 
grunnen. 

22. Bygningene vil være vesentlig lavere enn 10-12 
meter, da de begrenses til 8,8 meter høye (kun 
deler av bygningskroppen). Det er ikke planlagt 
mye terrengarbeid, da dagens eiendom allerede 
er opparbeidet. 

23. Ønsket tas til orientering 
Marianne Meinich,  
Brev pr epost, 
23.04.17 
 
PRIVAT 

24. Planlagt boligstruktur bryter med 
dagens bebyggelse og blir mer 
dominerende. Utnyttelsesgraden 
må opprettholdes iht dagens 
arealplan. 

25. Positiv til at Kleivbekken er tatt 
med i planavgrensningen 

26. Framtidig planering vil trolig ligge 
0,5 meter over dagens terreng 

27. Økning i antall enheter fra to til 
seks stk er vesentlig 

28. God overvannshåndtering må 
sikres 

29. Naturmangfold må utredes, spesielt 
mtp elven 

30. Innsyn og solforhold vil bli berørt 
31. Veitilkomst / allmennhetens 

interesser / arealbruk / klima og 
miljø / universell utforming / 
grøntdrag / barn og unge 
 

24. Dagens bebyggelse er av eldre dato. Det er 
naturlig med fornyelse og modernisering, 
spesielt ettersom Sundvollen er et 
utviklingsområde med tanke på den kommende 
utbyggingen.  

25. Tas til orientering 
26. Det vil bli utført mindre terrengarbeider innenfor 

området. Det er naturlig at terrenget justeres litt 
opp/ned ift dagens situasjon, hvor 0,5 meter er 
regnet som en mindre justering (jf veiledere) 

27. Jf kommentar til pnk.12 
28.-31 Plankonsulenten er kjent med hva som skal 

utredes, og som normalt fremmes av offentlige 
uttaleinstanser. Punktene vil bli fulgt opp 
underveis i planprosessen. 
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NVE,  
Epost, 24.04.17 
 
OFFENTLIG 

32. Flom, erosjon og skred er naturlige 
prosesser og må utredes i 
planprosessen (jf TEK §7). 
Orienterer om at flomvannstanden 
kan komme opp mot 3,8 meter, 
men grunnet stor hastighet vil 
vannstanden trolig være lavere enn 
dette. 

33. Det er et 20 meters byggeforbud 
langs Kleivbekken. Planen må 
videreføre byggegrensen. Ift 
vedlagte illustrasjoner til 
oppstartsvarslingen anbefales det at 
bygningene trekkes lengre bort fra 
elven. Det varsles innsigelser til 
planen dersom sikkerheten ikke 
er ivaretatt. 

34. Inngrep i elven må vurderes av 
NVE, hvor det er ønskes en dialog 

 

32. Tas til orientering, vil bli vurdert i planprosessen 
33. Jf kommentar til pnk.19.  
34. Det er ikke planlagt endring av elveløp eller 

andre inngrep. NVE er kontaktet som oppfølging 
av uttalen. 

Buskerud 
Fylkeskommune,  
Utviklingsavdelingen 
Brev pr epost, 
24.04.17 
 
OFFENTLIG 

35. Uttaleinstansen vurderer 
planområdet iht kulturminner 

o Det er ikke registrert 
kulturminner i området, 
og det fremmes dermed 
ingen merknader til 
varslingen. Dersom det 
skulle bli avdekket 
kulturminner, må 
uttaleinstansen kontaktes 
umiddelbart 

 
 

35. Tas til orientering 

Bane Nor, 
Brev pr epost, 
25.04.17 
 
OFFENTLIG 

36. Uttaleinstansen har ingen 
merknader til planarbeidet, da 
jernbanens interesser ikke er berørt. 
 

 

36. Tas til orientering 

Statens vegvesen, 
Brev pr epost, 
28.04.17 
 
OFFENTLIG 

37. Det må utarbeides en 
trafikkanalyse dersom 
planforslaget fører til en vesentlig 
forøkning av trafikk i området. 

38. Rekkefølgekrav er fremmet: kryss 
mot E16 må være lagt om eller 
krysset E16/fv156 må være 
utbedret før utbygging av 
Mølleberget 4. 
 

 

37. Jf kommentar til pnk 12; liten eller ingen reell 
trafikkøkning 

38. Tas til orientering, kravet er innlemmet i 
reguleringsbestemmelsene. 

Hole kommune, 
 
OFFENTLIG 

 
Uttaleinstansen har ikke sendt 
uttale pr 27.04.17 

 

I den grad kommunen har innspill til 
oppstartsvarslingen, bes disse oversendt snarest 
(meddelt til planavdelingens saksbehandler pr 
epost den 27.04.17). Fått tilbakemelding om at 
uttale fra kommunen vil bli gitt ved 1.gangs 
behandling. 

 
Forslagsstillers kommentarer: 
Det er mottatt innspill til planen etter utført oppstartsvarsling, både fra private og offentlige 
instanser. Det foreligger ingen vesentlige merknader til planen, utover rekkefølgekravet som 
fremmes av SVV innvirkning på mulig tidspunkt for utbygging. NVEs uttale har også betydning 
for planarbeidet. 
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11.2 Uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn og høring 

Planen har ikke vært utlagt til offentlig høring ennå og vil bli oppdatert senere.  
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12 AVSLUTTENDE KOMMENTAR FRA FORSLAGSSTILLER 
Det er planlagt å etablere seks boenheter på Mølleberget. Reguleringsendringen er et resultat 
av en lengre dialog med Hole kommune, som først har vært forsøkt som en byggesak med 
dispensasjon, med påfølgende planarbeid for reguleringsendring. 
 
Planen legger opp til et moderne prosjekt i et utviklingsområde. Nærheten til Sundvollen 
sentrum gjør planområdet til et attraktivt område, med kort gangavstand til servicetilbud som 
butikk og offentlig transport. Planens omfang er beskjeden med kun seks enheter og har et 
framtidsrettet design. Statens vegvesen har fremmet rekkefølgekrav som ønskes frafalt, da 
planforslaget ikke legger opp til en vesentlig økning av antall enheter i forhold til gjeldende 
plan (fra fire til seks enheter). 
 
Forslagsstiller ønsker å utføre få terreng- og anleggsmessige endringer i Mølleberget, med kun 
tilpasninger for planering av boligene og en enkel opprustning av broen over Kleivbekken 
(brodekket dobles og det settes opp rekkverk). f_KV1 tilpasses høydemessig til 
oppgraderingen. 
 
Kleivbekken er tidligere opprustet av NVE, hvor elveleiet er steinsatt. Planen legger ikke opp 
til et lavere planeringsnivå enn dagens bolig, snarere litt høyere, og vil kun i ekstreme tilfeller 
bli utsatt for konsekvensene for flom. Det vil bli utført forebyggende tiltak i forhold til bekken. 
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13 VEDLEGG 
 

 
Vedlegg 1 – varslingsannonse 
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Vedlegg 2 – tilkomstvei f_KV2 
 

 
Vedlegg 3 – nærliggende servicetilbud 
 

 
Vedlegg 4 – Dronningveien er oversiktlig, med god infrastruktur/siktforhold. Barnehagen er  midt i bildet. 
 

 
Vedlegg 5 – Innkjørsel mot Mølleberget (midt i bildet) 
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Vedlegg 6 – G/S langs Dronningveien mot skolen 
 

 
Vedlegg 7 – eksisterende vegetasjon langs Dronningveien 
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Vedlegg 8 – Sett fra sør mot nord, sør for planområdet 
 

 
Vedlegg 9 – panorama sør for planområdet, viser Kleivbekken ved normal vannføring 
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Vedlegg 10 – oppgradert elveleie og tilkomst til skolen 
 

 
Vedlegg 11 – gode tilkomstforhold fram til skolen  
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Vedlegg 12 – sett fra Dronningveien med eksisterende bebyggelse i bakgrunnen 
 

 
Vedlegg 13 – sett litt inn langs tilkomstveien på Mølleberget, planområdet i midtre/venstre del av bildet 
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Vedlegg 14 – sett fra Mølleberget mot øst, avkjørsel mot Dronningveien i midten av bildet. Planområdet 
til høyre 
 

 
Vedlegg 15 – dagens bebyggelse på delfelt B1 
 

 
Vedlegg 16 – planområdet sett fra sør mot nordvest 
 

 
Vedlegg 17 – broen over Kleivbekken 
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Vedlegg 18 – dagens bro over Kleivbekken, sett fra nord mot sør 
 

 
Vedlegg 19 – Kleivbekken, steinsatt og med vegetasjon langs sidene 
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Vedlegg 20 – omkringliggende bebyggelse i Mølleberget 
 

 
Vedlegg 21 – sett fra Mølleberget, vest for planområdet, mot Dronningveien 
 

SLUTTNOTER 
i Wikipedia 
ii NGU: https://www.ngu.no/emne/sandstein 
iii Rapportnr R-17040- 1 Bæreevne av eksisterende bro (Konstruksjonsikkerhet) - Skala Rådgivende Ingeniører AS 
iv FLOM- OG VANNLINJEBEREGNING VED MØLLEBERGET, SUNDVOLLEN I HOLE KOMMUNE – oppdragsnr 5506100 – Sweco  
v STØYVURDERING MØLLEBERGET 4. SUNDVOLLEN. HOLE - Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS (08.08.17) 
vi Akseptkriteriene er vedtatt og akseptert av flere kommuner fra og med 2012. Kriteriene gir et godt vurderingsgrunnlag og er lagt til grunn 
for analysearbeidet i denne rapporten. Kontakt plankonsulenten dersom det ønskes mer informasjon om ROS-arbeidet og dets kilder. 

                                                


