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Detaljregulering_ nasjonalt minnested ved Utøyakaia_ Varsel om 
oppstart og høring av planprogram 
 
Statsbygg skal på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeide reguleringsplan 
for et nasjonalt minnested på Utøyakaia i Hole kommune. Med dette brevet varsler Statsbygg oppstart 
av planarbeidet. Om du har innspill til oppstart eller planprogram på høring må du sende dette innen 
9. februar 2018. 
 
Hensikt med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å sikre hjemmel til etablering av minnested etter terrorangrepet 22. juli 
2011. Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt som viser hvordan det nasjonale minnestedet 
skal utformes. Utformingen av minnestedet skal gjennomføres etter viktige føringer for minnestedet og 
prosessen definert i Statsbyggrapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia», 15. juni. 
 
I reguleringsplanprosessen skal medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-
hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser, vektlegges og videreføres fra forrige fase. 
 
Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for tilhørende tiltak som ivaretar tilgjengelighet, trafikkavvikling 
og trafikksikkerhet. Løsninger for dette skal utvikles i dialog med Statens vegvesen, fylkeskommunen og 
Hole kommune.  
 
 

 
 
  

Invitasjon til åpent informasjonsmøte

Statsbygg inviterer til åpent informasjonsmøte:
Hvor: I aulaen på Sundvollen oppvekstsenter
Når: Tirsdag 16. januar klokken 19.00

Her vil du få mer informasjon om planarbeidet og en presentasjon av forslag til planprogram. 
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Planområdet  
Planområdet er vist med stiplet strek 
på kartet til venstre og omfatter 
eiendommene gnr/bnr 234/7 og 
234/159 med adresse Utstranda 347. 
 
I tillegg omfatter planområdet deler 
av fv. 155/Utstranda og et mindre 
areal på østsiden av fylkesveien 
(deler av gnr/bnr 2155/1 og 234/5). 
Disse arealene er tatt med for å gi 
plass til eventuelle 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
 
 
Planprogrammet 
Statsbygg har laget et forslag til planprogram som er på høring til 9. februar 2018.  
 
Planprogrammet setter rammer for det planarbeidet som nå starter opp gjennom å:  
 angi formålet med planen 
 beskrive planlagt prosess og særlig hvordan involvering og medvirkning skal sikres  
 redegjøre for hvilke tiltak som planlegges innenfor planområdet 
 angi utredninger og undersøkelser og hvordan de skal gjennomføres  
 beskrive planlagt fremdrift 

 
Du finner forslag til planprogram på Statsbyggs hjemmeside:  
http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/  
 
Høring av planprogrammet gir berørte og interessenter mulighet til å vurdere, og komme med innspill til 
prosess og medvirkning, utredningstemaer og metodikk og/eller andre innspill til reguleringsplanarbeidet, 
før dette bestemmes. Etter høring blir innspill vurdert, og planprogrammet justert før det sendes til Hole 
kommune. Planprogrammet skal fastsettes av Hole kommunestyre.  
 

 
  

Har du innspill til planarbeidet eller planprogrammet?
Høringsperioden er fra 21.12 til 09.02 og dersom du har innspill til planprogrammet må det sendes 
skriftlig innen 9.februar 2018

Innspill til oppstart og planprogram sendes til: 
postmottak@statsbygg.no

Merk innspillet med: 2017/1219 Nasjonalt minnested ved Utøyakaia innspill 

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/
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Foreløpig framdrift 
Prosjektet omfatter to hovedoppgaver: reguleringsplan og skisseprosjekt. De to oppgavene er gjensidig avhengig av 
hverandre, men har hver sin fremdrift 
 

 Skisseprosjektet skal vise hvordan minnestedet og området rundt skal se ut.  Arbeid med skisseprosjektet 
vil starte opp i februar 2018. Nasjonal støttegruppe, AUF og lokalsamfunnet i Hole involveres underveis i 
utformingsfasen for skisseprosjektet. 

 Reguleringsplanarbeidet har startet nå som Statsbygg varsler oppstart. Utarbeidelse av selve planforslaget 
vil i hovedsak starte når utarbeidelse av skisseprosjektet nærmer seg slutten. Endelig planforslag kan ikke 
lages før utforming av minnested, omgivelser, trafikk og veiløsninger er på plass.  

 
Utforming av minnestedet (skisseprosjekt) og utarbeidelse av planforslaget vil i hovedsak skje første halvår 
2018. Statsbygg vil invitere til medvirkningsaktiviteter underveis i denne prosessen.  
 
Statsbygg planlegger å sende planforslaget til Hole kommune for 1. gangsbehandling høsten 2018, med 
høringsperiode høsten/vinteren 2018/19. Du vil få nytt varsel når planforslaget sendes på høring.  
 
Du kan lese mer om planlagt framdrift og medvirkningsaktiviteter i planprogrammet.  
 
Hvor finner du mer informasjon? 
 
Statsbygg har opprettet en egen nettside med informasjon om prosjektet. Her finner du mer informasjon om 
prosjektet og prosessen:  http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Utoyakaia/  
 
På denne siden legger vi ut relevante dokumenter, slik som oppdragsbrev, rapporter, presentasjoner fra møter osv. 
Statsbygg har opprettet en egen e-postliste for de som ønsker å få tilsendt informasjon hver gang vi oppdaterer 
hjemmesiden. Meld fra til e-postadressene under dersom du ønsker å stå på denne listen.  
 
Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du sende dette til e-postadressen utoyakaia@statsbygg.no  
eller til prosjektleder: mari.magnus@statsbygg.no 
 
 
Varsel om oppstart er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 
 
Med hilsen 
Nina Ødegaard Mari Magnus 
avdelingsdirektør seniorarkitekt 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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