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Hole kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for 
Helgelandsmoen boligområde 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Helgelandsmoen boligområde hvor det skal tilrettelegges for boliger. Vi ber om at 
forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, friluftsliv, naturmangfold, vassdrag, 
energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 6. juni 2017 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Helgelandsmoen boligområde, gnr. 225/67. 
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for småhusbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. I gjeldende kommunedelplan er området avsatt til boligområde. Et belte på ca 
25 meter lags Storelva er avsatt til grøntstruktur. 
  

Fylkesmannens kommentarer 

I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- og 
miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt for støyverdier 
som overstiger de gjeldende grenseverdiene fra eksisterende veier i området. Ny E16 og 
Ringeriksbane som planlegges rett vest for planområdet vil også ha konsekvenser for støyen i 
området. Det er derfor viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak 
før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredningen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen.  
 
Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det 
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei. 
 
Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  
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Ved planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for enkel tilgang til 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte 
bolig, jf. Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Vi ber 
om at dette blir vurdert og ivaretatt. 
 
Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
Videre er det viktig at vassdrag forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det 
fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 
 
Vi vil i den sammenheng vise til at må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene 
for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. 
Randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i 
friluftsammenheng. Vi ber derfor om at det sikres et tilstrekkelig grøntbelte langs Storelva 
som minimum tilsvarer bredden på grøntbeltet i kommuneplanens arealdel.  
 
Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
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. 
Ras- og flomfare langs Storelva må utredes i den sammenheng. Vi ber om at ROS-analysen 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 

  Brede Kihle 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Bane Nor SF Postboks 4350 2308 HAMAR 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
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Magnus Torp

From: Håvard Hoftun <Havard.Hoftun@bfk.no>

Sent: 9. oktober 2017 13:42

To: Magnus Torp; BFK Postmottak Sentraladministrasjonen

Cc: 'Engejordet, Frank'; Henrik Backe Langum; Lars Hovland

Subject: SV: Helgelandsmoen boligområde - uttalelse om kulturminner. Deres ref. 

2017/14270-2

Hei, 

 

Beklager sent svar i denne saken. Vi har funne ut at området ganske riktig er undersøkt før, i 2004. Vi overså dette i 

vårt arkiv da vi sendte saken første gang.   

Vårt registreringskrav av 28.06.2017 frafalles derfor, og vi ber dere se bort fra dette.  

 

 

Med helsing 

 

Håvard Hoftun 

fagleiar arkeologi  

Utviklingsavdelinga 

………………………………………………………… 

direkte:           32 80 87 30 

mobil:              99 64 67 11 

web:                bfk.no 

………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

Fra: Magnus Torp [mailto:mato@cowi.com]  

Sendt: 5. oktober 2017 12:53 

Til: Håvard Hoftun <Havard.Hoftun@bfk.no>; BFK Postmottak Sentraladministrasjonen <postmottak@bfk.no> 

Kopi: 'Engejordet, Frank' <Frank.Engejordet@BlockWatne.no>; Henrik Backe Langum <HBLM@cowi.com> 

Emne: RE: Helgelandsmoen boligområde - uttalelse om kulturminner. Deres ref. 2017/14270-2 

 

Hei, 

 

Vi lurer på om dere har fått sett på henvendelsen vår angående arkeologisk registrering på Helgelandsmoen (se 

under), som ble sendt 23.8.17.    

 
Med vennlig hilsen  
 
Magnus Torp 

Arealplanlegger 

Areal og landskap 
  
COWI AS  
Hvervenmoveien 45 
3511 Hønefoss 
Norge 

Telefon, sentralbord: +47 02694 
Mobil: +47 90 18 91 37 
E-post: mato@cowi.com 
www.cowi.no 
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From: Magnus Torp  

Sent: Wednesday, August 23, 2017 2:57 PM 

To: havard.hoftun@bfk.no; postmottak@bfk.no 

Cc: Engejordet, Frank <Frank.Engejordet@BlockWatne.no> 

Subject: Helgelandsmoen boligområde - uttalelse om kulturminner. Deres ref. 2017/14270-2 

 

Hei, 

 

Viser til Buskerud Fylkeskommunes uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for Helgelandsmoen boligområde, 

datert 28.6.17, vedlegg 1, og vedlegg 2. I brevet fremmes krav om registrering av automatisk fredete kulturminner, 

jf. Lov om kulturminner §§ 8 og 9. Det uttales: "Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner 

innenfor planområdet. Det er derimot registrert flere kulturminner i nærområdene, kulturminner som er fra et langt 

tidsrom av vår forhistorie. Vi mener det er potensial for å påvise bosetningsspor fra jernalder på jordet innenfor 

planområdet. Vi vil også vurdere å undersøke med gravemaskin på et område nær Gommerudveien. Registreringer 

av automatisk fredete kulturminner som er gjennomført i sammenheng med utarbeiding av økonomisk kartverk er 

ofte mangelfulle. Vi må derfor gjennomføre registrering før vi kan uttale oss til planarbeidet."  Det vises videre til 

tidsbruk for registreringen, økonomisk ramme og det bes om aksept for dette.  

 

Det aktuelle området som skal detaljreguleres, omfattes av en reguleringsplan som ble vedtatt i 2008. Det ble ifm. 

denne reguleringsplanen gjennomført arkeologisk registrering av planområdet. Rapport fra Buskerud 

Fylkeskommune datert 15.11.04, er lagt ved som vedlegg 3. I rapporten vises det til arkeologisk registrering av 

området, og det vises konkret til undersøkelser på jordet som er omtalt i deres uttalelse av 28.6.17.  

 

Ettersom det allerede er utført arkeologiske registreringer i planområdet ifm. gjeldende reguleringsplan, jf. vedlegg 

3, ber vi om at krav om arkeologisk registrering frafalles, eller at kravet om registrering revurderes og justeres i tråd 

med de nye opplysningene.   

 

Vi ber om et raskt tilsvar.   

 

 
Med vennlig hilsen  
 
Magnus Torp 

Arealplanlegger 

Areal og landskap 
  
COWI AS  
Hvervenmoveien 45 
3511 Hønefoss 
Norge 

Telefon, sentralbord: +47 02694 
Mobil: +47 90 18 91 37 
E-post: mato@cowi.no  
www.cowi.no 

 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 2017/14270 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 03.07.2017

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn 45 % sum
Forarbeid 4 285,00kr        1 140kr               516kr                   1 656kr                 

   
Delsum 4 1 140kr              516kr                   1 656kr                
Feltarbeid 82,5 285,00kr        23 513kr            10 651kr             34 164kr               

   
   

Delsum 83 23 513kr            10 651kr             34 164kr              
Etterarbeid 30 285,00kr        8 550kr               3 873kr               12 423kr               

   
   

Delsum 30 8 550kr              3 873kr               12 423kr              
Sum lønnskostnader 117 33 203kr            15 041kr             48 243kr              

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 28 946kr              

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost 11 733,00kr        8 063kr                 
Losji 11 1 800,00kr     19 800kr               
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende 7 370kr                 
Sum reise, kost og losji 35 233kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 7 719kr                 
Sum driftskostnader 42 952kr              

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin 150 000kr            
Annet teknisk utstyr
Delsum 150 000kr           
Naturvitenskapelige analyser
14C 24 000kr               
annet
Delsum naturvitenskap 24 000kr              
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester 174 000kr            

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 % 4 824kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 298 965kr            

Sted/ gård, kommune Helgelandsmoen

Kulturhistorisk museum i Oslo

Helgelandsmoen boligområde

mato@cowi.no

11 dager á kr 670,-

Cowil AS, v/ Magnus Torp

Håvard Hoftun

90 gravemskintimer (inkl. gjenfylling)

3 dateringsprøver á kr 8000,-
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Helgelandsmoen boligområde - del av gnr 225 bnr 67 - Hole 
kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om 
kulturminner 

Vi viser til brev datert 6. juni 2017 med varsel om oppstart av planarbeid for Helgelandsmoen 
boligområde i Hole kommune, jf. pbl § 12-8. Høringsfrist er 3. juli 2017.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter del gnr 225 bnr 67 på Helgelandsmoen i Hole kommune.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for variert småhusbebyggelse med tilhørende 
anlegg i tråd med gjeldende plan. Arealene er i dag delvis bebygd. Eksisterende bebyggelse 
forutsettes revet. Planforslaget har kommunal planID 201703. 
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER  
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er 
derimot registrert flere kulturminner i nærområdene, kulturminner som er fra et langt tidsrom av 
vår forhistorie. Vi mener det er potensial for å påvise bosetningsspor fra jernalder på jordet 
innenfor planområdet. Vi vil også vurdere å undersøke med gravemaskin på et område nær 
Gommerudveien. Registreringer av automatisk fredete kulturminner som er gjennomført i 
sammenheng med utarbeiding av økonomisk kartverk er ofte mangelfulle. Vi må derfor 
gjennomføre registrering før vi kan uttale oss til planarbeidet. 
 
Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige 
og større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er 
en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå 
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i 
dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Ved å fjerne 

COWI AS  
Att. Magnus Torp  
Postboks 6412 Etterstad  
0605 OSLO   
  
 
 Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/14270-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 07.06.2017 Deres referanse:  Håvard Hoftun, tlf. 32 80 87 30 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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matjorda vil en kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten. 
Dessuten kan en ved slik flateavdekking påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og 
ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste gravemaskin 
med fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven §10. Gravemaskinen skal være over 15 
tonn og med flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar. 
 
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. 
og 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av 
vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det 
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen 
for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal 
skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til 
etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. 
 
For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se; 
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet 
 
Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 
117 timer, hvorav 60 timer med gravemaskin. I tillegg kommer maskintimer til igjenfylling av 
søkesjakter (30 timer). Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 298 
965,-. Se vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver 
selv kan sørge for gravemaskin i hendhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår 
budsjettpost med kostnader til gravemaskin vil da bortfalle. 
 
Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere, 
skal betales 50% akonto før registreringen kan påbegynnes. 
 
Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no 
 
Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/ 
 
NYERE TIDS KULTURMINNER  
Vi kjenner ikke til fredete og verneverdige nyere tids kulturminner innenfor planområdet og vi har 
følgelig ingen merknader til om eksisterende bebyggelse blir revet. Vi gjør imidlertid oppmerksom 
på at Kornmagasinet (ID 94382) – som er fredet etter kulturminneloven – ligger like utenfor 
planområdet (gnr 225 bnr 78).  
 
Vi anbefaler at eventuell ny bebyggelse holdes med god avstand til den fredete bygningen slik at 
Kornmagasinet får beholde sin markante plassering i omgivelsene. Vi ber derfor om at eventuell 
ny bebyggelse holdes øst for Portveien når det gjelder den sørlige delen av planområdet, jf. 
overordna plan. Vi viser her til reguleringsplan for Helgelandsmoen næringspark (2008) hvor 
området nærmert Kornmagasinet er avsatt til felles grøntanlegg. 
 
 

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet
mailto:postmottak@bfk.no
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/
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Vi understreker også viktigheten av å vurdere nær- og fjernvirkning av tiltaket, og ber om at det 
utarbeides gode illustrasjoner som viser planlagt utbygging slik at det er mulig å ta stilling til 
planforslaget. Vi anbefaler kommunen om å stille krav til estetikk og arkitektonisk utforming for å 
sikre god tilpasning til omgivlesene, jf. pbl § 29-2.  
 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Håvard Hoftun 
rådgjevar / arkeolog 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
          
Saksbehandlere: Håvard Hoftun (rådgiver arkeologi) og Ingvild Tjønneland (rådgiver bygningsvern) 

Vedlegg: 
1 Budsjett for arkeologisk registrering 

  
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Hole kommune 

Viksveien 30 

3530 RØYSE 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

17/79552-2    28.06.2017 

     

      

Varsel om oppstart av planarbeid -  Reguleringsplan - Helgelandsmoen 

boligområde - Hole kommune 

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. 

 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. 

 

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større 

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk 

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad 

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med 

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks- og fylkesveger kreves minimum 

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves 

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik 

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering 

før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn. 

 

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /15 m med mulighet for 

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 100 m / 50 m. Byggegrensen 

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For 

regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene 

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og 



  

 

 

2 

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7. 

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. 

 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

Seksjonsleder Bjertnæs Anne-Mette 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

 



 

 

   

Bane NOR SF 

Postboks 4350, NO 2308 Hamar 

Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 

banenor.no 

Org.nr: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503 74 00537 

IBAN-nr: NO4115037400537 

BIC: DNBNOKK 
 

  

COWI AS Hønefoss 

Hvervenmoveien 45 

3511 HØNEFOSS 

 

 

    

Dato: 23.06.2017 

Saksref: 201721190-2 

Deres ref.:    

Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Knut Oddvar Stene 

Telefon:    

Mobil: +47 40870400 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@banenor.no 

 

 

   

 

Merknad til varsel om oppstart av planarbeid - Helgelandsmoen boligområde. Hole 

kommune  

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan 

oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvidelser senere. Bane NOR har en rekke krav 

til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 

arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før de 

utarbeider forslag til reguleringsplan.  

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

På nåværende tidspunkt er det tilsynelatende ingen arealkonflikt mellom varslet oppstart av planarbeid og 

planvarslingsområdet med anbefalte linjer for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det er derimot for tidlig 

å fastslå om kommende planarbeider vil avdekke tilgrensende eller overlappende interesser. Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 arbeider blant annet med problemstillinger rundt mulig erosjonssikring i Storelva og 

mulige utbedringer på Gomnesveien for å kunne håndtere massetransport i anleggsperioden.  

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for 

avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. For spørsmål vedrørende Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 kan de kontaktes direkte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt 

Knut Oddvar Stene 

utreder og planlegger 

Plan og teknikk, Forvaltning og 

samfunnskontakt 
 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3727cd40924424c98f753db5c29de69
http://www.banenor.no/RingeriksbanenE16
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Magnus Torp

From: NVE <NVE@nve.no>

Sent: 4. juli 2017 14:33

To: Magnus Torp

Cc: Hole kommune; Fylkesmannen i Buskerud

Subject: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Helgelandsmoen 

boligområde - Hole kommune

Attachments: image001.emz

Vår referanse: 201703614 

 

NVEs innspill til varsel om planoppstart for Helgelandsmoen boligområde.   

 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid 6.6.2017. På grunn av ferietid har vi dessverre gått noe over 

fristen som ble satt i varselet.  

 

NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. NVE skal som 

høringspart bistå konsulenter og kommuner med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, bl.a. om 

hvordan de bør vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.   

 

I områdene langs Storelva kan det være fare for flom, erosjon og skred. Dette er forhold som må utredes og sjekkes 

ut som en del av planarbeidet. NVE mener den beste måten å ivareta sikkerhet mot vassdragsrelatert fare er å holde 

avstand til vassdraget. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn 

til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftsammenheng. I planen bør det 

gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag.  

Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives nærmere, som grunnlag for en 

eventuell vurdering etter vannressursloven. 

Som et bidrag til at kommunene og konsulentene selv kan vurdere hvordan NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen viser vi til informasjonsboksen under, samt NVEs sjekkliste for arealplansaker som det ligger link til i 

informasjonsboksen. Dersom planarbeidet berører temaene i sjekklisten skal NVE ha planen på høring.  

 

For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og 

konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante 

fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

 

På grunn av begrenset kapasitet har ikke NVE mulighet til å svare ut alle varsler om oppstart og saker på offentlig 

ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke at våre ansvarsforhold nødvendigvis er sjekket ut og planens 

innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging 

jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om våre forvaltningsområder undervegs i 

planprosessen.  
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Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 
Senioringeniør 

Norges 

vassdrags- 

og 

energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 

 

Plan- og bygningslovens § 4-3 og 28-1 samt byggteknisk forskrift (TEK17, kap. 7) setter tydelige krav 

om sikkerhet mot naturfare ved ny utbygging.  

I reguleringsplan skal naturfare vurderes og eventuelt utredes: 

   

• Plandokumentene må tydelig vise hvordan naturfare er vurdert og tatt hensyn til.  

• Arealer som er utsatt for flom, erosjon eller skredfare må innarbeides i planen som 

hensynssone og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging.  

 

NVE har utarbeidet informasjon og veiledning om aktuelle NVE-tema i kommunal arealplanlegging 

og viser til:  

•  NVEs nettsider om arealplanlegging. Her finnes også linker til vår retningslinje «Flaum- og 

skredfare i arealplanar» og  våre veiledere.  

• NVEs karttjeneste atlas.nve.no eller nve.no/karttjenester 

• NVEs sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. 



 

Cowi AS       J.nr: 148/2017 Ref: gmj 
        Jevnaker, 5. juli 2017 
 
 
 
 
 
 
PLANARBEID HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE I HOLE KOMMUNE 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler hvis en 
renovasjonsbil skal kjøre til eiendommer. Det er ikke forenlig med parkering av biler på en 
snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige årsaker, og rygging skal skje kun for å 
snu. Det er snuplass eller gjennomkjøring som ofte mangler i trange boligfelt. Se vedlegg som 
viser krav til snuplass. 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at 
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke 
trafikanter. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Denne type avfallshåndtering er en bedre løsning enn dunker når det gjelder det estetiske. 
Ønsker utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på 
minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging, 
befaring, tilgjengelighet og mengdeberegning slik at HRA har mulighet til å tømme beholdere. 
Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for 
husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir det samme som 
standart renovasjonsgebyr. 
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn 
over bakken om sommeren. Estetikken er også viktig i et boområde. Nedgravde 
avfallsløsninger er penere enn dunker. 
 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra 
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av 
andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn 
av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre 



etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder/avfallsrom. 
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker, men etter 
Forurensningslovens bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også tømme 
næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Hytter 
Ved utbygging i hytteområder må det sikres at utbygger/grunneier setter av plass til 
dunker/container på et felles sted, gjerne i utkanten av området. Når det gjelder hytteområder 
må det sikres at vei, fremkommelighet og snuplass er etter forskriftens krav. Som et eksempel 
kan vi nevne at mange fjellveier har container nede i bygda, der stigning på veien starter.  
Det må etableres snuplass slik at renovasjonsbilen kan snu der dunker/container settes. Plass 
til dunker/container har i mange år vært et diskusjonstema med grunneiere. Dunker/containere 
krever plass samt at brøyting/strøing må utføres når det er nødvendig. Brøyting/støing rundt 
containere må legges inn i utgifter til vei og snuplass for hytteeiere i et område.  
I forbindelse med at EUs krav til materialgjenvinning, 65% innen 2030, vil det også bli krav om 
kildesortering av avfall for hytter. 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, tømme 
avfallsbeholdere, kan gjøres på en sikker og forsvarlig måte for alle.   
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 



 KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og 
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017
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Magnus Torp

From: Espen Sjåstad <Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no>

Sent: 12. juni 2017 09:30

To: Magnus Torp

Subject: SV: Varsel om oppstart av planarbeid - Helgelandsmoen boligområde.

Attachments: Helgelandsmoen boligområde.JPG

Vi viser til mottatte varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Helgelandsmoen boligområde i Hole kommune 

av 6.6.2017. 

 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

 

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase 

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 

Orange firkant med svart kant rundt – Fiberkum 

Grønn firkant – Lavspent kabelskap 

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 

 

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den 

horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 

meter. Likeledes er den minste horisontale avstanden fra kabel til nærmeste punkt på bygning 2,0 meter. 

 

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til 

enhver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg 

som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. 

Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 

 

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 

 

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 

endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Espen Sjåstad 

Sivilingeniør 

 

Mobil   +4791655613 

Kontor  32 11 95 08 

e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 

 

 
 

 
Fra: Magnus Torp [mailto:mato@cowi.com]  

Sendt: onsdag 7. juni 2017 09.39 

Til: postmottak@bfk.no; fmbuPost@fylkesmannen.no; firmapost-sor@vegvesen.no; Ringeriks-Kraft 

<post@ringeriks-kraft.no>; sfn@telenor.com; terje.reginiussen@ringerike.kommune.no; postmottak@banenor.no; 
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nve@nve.no; firmapost@hra.no; postmottak@mattilsynet.no; nordre.buskerud@politiet.no; hirfo@online.no 

Kopi: Engejordet, Frank (Frank.Engejordet@BlockWatne.no) <Frank.Engejordet@BlockWatne.no>; Henrik Backe 

Langum <HBLM@cowi.com>; Hilde Bendz <Hilde.Bendz@hole.kommune.no> 

Emne: Varsel om oppstart av planarbeid - Helgelandsmoen boligområde. 

 

 

Security Notice: The attachments in this email were secured by a Check Point Gateway. 

The original attachments were not modified. 

 

Hei,  

Vedlagt er brev med varsel om oppstart av planarbeid for Helgelandsmoen boligområde, i Hole kommune, samt kart 

med varslingsområde.  

Frist for innspill er 3.7.17.  

 

Ber om bekreftelse på at epost er mottatt.  

 
Med vennlig hilsen  
 
Magnus Torp 

Arealplanlegger 

Areal og landskap 
  

COWI AS  
Hvervenmoveien 45 
3511 Hønefoss 
Norge 

Telefon, sentralbord: +47 02694 
Mobil: +47 90 18 91 37 
E-post: mato@cowi.no  
www.cowi.no 

 

 

 

Email secured by Check Point  



Galleri Klevjer 

V/ Thomas Klevjer 

Munchs vei 5 

3512 Hønefoss          26.06.17 

 

 

Magnus Torp 

COWI AS 

Hvervenmoveien 45 

3511 Hønefoss 

 

 

Svar fra Galleri Klevjer ang. varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for 

Helgelandsmoen boligområde i Hole kommune. 

Ref: Planforslaget har kommunal planID: 201703 

 

Bakgrunn: Galleri Klevjer er en fredet bygning som i 1820 ble bygget som Ringerikes kornmagasin. 

Siden militæret flyttet ut i 2004 har huset blitt restaurert, pusset opp og videreutviklet til den største 

turistattraksjonen i sitt slag i Hole Kommune. Etter siste oppjustering i 2014 økte besøkstallene fra 

3000 til 6500 pr. år. selv med begrensede åpningstider i sommersesongen. Det arbeides aktivt med å 

øke dette betraktelig i årene fremover og målet er å bli en like mye besøkt attraksjon som Kistefos-

museet. 

 

Undertegnede fikk i 2016 Fortidsminneforeningen bevaringspris for helheten i dette arbeidet. 

Omgivelsene til bygget må ikke bli slik at de ødelegger for bevaringsverdien, samtidig som vernet er 

et aktivum for de aktiviteter som foregår i området rundt vår virksomhet. 

 

Bygningsmassen ved siden av galleriet ble bygget om fra et garasjeanlegg til et kontor- og 

verkstedbygg, hvor det er skapt 12 arbeidsplasser som ikke eksisterte i Hole kommune tidligere. 

Også her planlegges videreutvikling og nye bygg, som skal legge til rette for ytterligere 10-talls nye 

arbeidsplasser. Undertegnede fikk i 2007 Ringerike næringslivsforenings Næringspris for dette 

arbeidet. 

 

I forhold til galleriet, næringsbyggene ved siden av og parkarealene rundt, sees det som svært viktig 

at arbeidet med reguleringsplanen tar hensyn til den positive vekst området har hatt de siste 10 

årene og at den veksten som skal foregå i årene fremover. Denne vil bli mer betydelig enn hva som 

har skjedd frem til i dag. Galleri Klevjer har, med miljøet rundt, ambisjoner om å bli en betydelig 

attraksjon i nasjonal- og internasjonal sammenheng ( Ref; for eksempel Munch-utstillingen i år).  

Potensialet stedet har i dag skal videreutvikles, og endringer i omgivelsene må ikke skape noen 

hindre for dette arbeidet. 

 

Svar på varsel: Galleri Klevjer mener det er helt urimelig  om Block Watnes kjøp og utviklingsplaner 

av tomteareal skal påvirke/ definere noen form for utnyttelse og bruk av parkområdet foran Galleri 

Klevjer (vest for Portveien ). Utvikling og utnyttelse av dette området kan kun sees i sammenheng 

med naboene i Munchs vei og næringsparken sammensatte planer og bruk for fremtiden. 

Undertegnede deltok selv aktivt da gjeldene reguleringsplan ble utviklet og vedtatt, og er kjent med  

all historikk rundt denne frem til i dag. All argumentasjon som refererer til denne må sees i 

sammenheng med at det vil komme en rekke endringer basert på den erfaringen næringsparken har 

gjort seg opp gjennom årene. Hvordan virksomheten rundt galleriet har blitt, var ukjent den gang. 



Et annet eksempel er utbyggingen av Ringeriksbadet og størrelsen på parkeringsplassen, som ikke 

engang er med på den eksisterende reguleringsplanen. 

 

Galleri Klevjer ønsker å flytte to historiske bygg fra 1868 og 1820 (Kapell) til forsiden av galleriet. 

I tillegg planlegges to næringsbygg og to portnerboliger. Totalt ca. 500 m2 hvor ytterligere 10-15 

arbeidsplasser skal skapes i årene fremover. Dette er vist nedenfor: 

 

 
 

Konklusjon: Galleri Klevjer har høye ambisjoner for reell standard og image for området utover egen 

virksomhet. Virksomhetene i og rundt galleriet er skeptiske og bekymret for utbygging som eventuelt 

ikke deler disse tankene. Vi mener dette er den eneste riktige retningen å bevege seg mot, om 

Helgelandsmoen og Hole skal være det stedet vi ønsker i fremtiden. 

 

Kornmagasinet har blitt løftet opp til å bli det monumentalbygget det fortjener å være, og idèen 

fremover er å løfte hele området rundt til et monumentalt anlegg. 

 

Vi håper at Hole Kommune, Block Watne, Helgelandsmoen Næringspark og virksomhetene i Munchs 

vei i samarbeid kan komme frem til de beste løsninger. Undertegnede er innstilt på vegne av egen 

virksomhet, Galleri Klevjer, Klefier Palé AS og virksomhetene i Munch vei og å bidra til at vi i felleskap 

skal skape en vinn-vinn situasjon for alle parter. 

 

Galleri Klevjer og virksomhetene i Munchs vei mener at regulering av gult område i skissen nedenfor, 

dvs. parkområdet, barnehagens P-plass for brukere, ansatte og besøkende og Portveien nordvest for 

Block Watnes tomt ikke på noen måte kan defineres kun av dem, men først og fremst av 

eksisterende virksomheter her, som er i vekst.  

 

Hvordan det skal skje rent praktisk i planleggingen, er vi åpne for. Det kan skje enten ved at Block 

Watnes område innskrenkes til kun boligområdene i eksisterende reguleringsplan, alternativt at vi får 

en formell partsrolle i den forestående reguleringen, eller at eksisterende plan endres til også å 



omfatte våre nærområder. Vi regner med at kommunen sørger for at våre interesser blir ivaretatt og 

representert uansett modell. 

 

 
 

 

Mvh 

 

 

Thomas Klevjer 

Eier og driver av Munchs vei 5, 6a og 6b. 

 

Kopi sendt: 

 

Riksantikvar Jørn Holme 

Kulturvernkonsulent Jørn Jensen, Buskerud fylke 

Rådmann Torger Ødegaard, Hole Kommune 

Ordfører Per Berger, Hole Kommune 

Hilde Bendz , Hole Kommune 

Helgelandsmoen Næringspark v/ Bjørn Hartz 

Plan og miljøstyret v/Per Chr. Gomnes Hole Kommunestyre 

Fortidsminneforeningen i Buskerud v/ Jorunn Wiik 
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Magnus Torp

From: dirk bo <dirkbordich@gmail.com>

Sent: 29. juni 2017 13:45

To: frank.engejordet@blockwatne.no; Magnus Torp

Subject: innspill for planarbeidet på Helgelandsmoen

Attachments: WP_20170629_12_40_58_Pro.jpg

Hei, 

 

tusen takk for hyggelig samtale jeg hadde med dere. Jeg og min familie bor i huset ( med grønn markering 

225/73 ) som blir nærmest berørt av utbyggingen og har noen innspill jeg gjerne vil videreformidle til dere. 

 

Rekkehusene ved siden av oss på ,,Vollmestertunet" har vist seg er ikke aktuelt for barnefamilier å kjøpe. 

De har størrelsen av P-rom ca. 105 m2.  Dessverre er det kun enslige uten barn som har kjøpt der i det siste. 

Videre er det enda mindre rekkehus som ble bygget i det siste som er heller ikke aktuelt for barnefamilier å 

kjøpe. Fint å få mer eneboliger hit hvor det er plass for minst 2 barn, særlig med de 2 barnehager vi allerede 

har på moen. 

 

Derfor har jeg et stort ønske at det bygges eneboliger på felt B 1 mot elva.  

Veien inn til boligfelt B 1 kan gjerne legges direkte inn mot tomta vår med blir vist økonomisk bedre å 

legge veien som jeg har på tegningen. I tillegg er det praktisk å ha veien forbi barnehagen om å ikke ha den 

tett på. Videre blir det enklere å få tilgang til fellesbrygge der. På siden mot elva hadde det vært fint å ha en 

vei. 

 

Veien til næringsparken skal jo legges om før utbyggingen starter. Er det mulig at boliger på felt B2 for 

adgang til fra denne veien som skal lages? Barnehagen går flere turer ut på veien forbi oss, bedre å ha minst 

mulig trafikk på veien der. 

 

Håper dere kan ta litt hensikt og at det hjelper noe i planleggingsprosessen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Dirk Bordich 
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