
 

 
Saksframlegg 

 

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID 

Hilde Bendz 13.08.2018 FA - L13, 
PLANID - 
201707 

17/1177 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

039/18 
 

Plan- og miljøstyret PS 27.08.2018 

048/18 
 

Kommunestyret PS 17.09.2018 

 

Detaljregulering - omregulering for nasjonalt minnested ved 
Utøyakaia.  Fastsetting av planprogram 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste 

 

 

Vedlegg: 
Minnested i Hole_Planprogram_ rev130818 
Forslagstillers kommentar til mottatte høringsuttalelser.pdf 
vurderingMinnestedUtoyakaia 
vurderingUtsikten042018 
vedlegg 4 Høringsuttalelser 
 

Rådmannens innstilling 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

 

I medhold av Pbl. § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for nasjonalt 
minnested ved Utøyakaia, datert april 2018 med følgende tilleggspunkt: 

7.2.11.          Helsekonsekvensutredning 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle involverte, 
og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og 
styrker bedringsevne.  Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i 
planprogrammet. 



 
 

 

Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av voldsomme 
hendelser må innhentes fra nasjonale kompetansesentre.  Det skal gjøres en vurdering i 
gjennom drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om hvorvidt det bør gjennomføres en 
helsekonsekvensutredning.  Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

 

 

Plan- og miljøstyret - 039/18 

27.08.2018 - Møtebehandling: 
I forkant av møtet endret administrasjonen 2. setning i første avsnitt, som lyder: 
Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må framgå tydelig i planprogrammet. 
Planprogrammet ble endret til 
planbeskrivelsen.  
 

Tom Olsen (Ap) la frem forslag til endring av rådmannens innstilling, 2. avsnitt i 
Helsekonsekvensutredning strykes, og erstattes med følgende:  

"Hole kommune ønsker å jobbe aktivt for å bekjempe hat og intoleranse i samfunnet. 
Det var i Hole terroren skjedde. Vi som ble så kraftig berørt ønsker å møte dette 
igjennom aktivt å samarbeide med AUF og Utøya med utgangspunkt i Hegnhuset på 
Utøya, som er en rød tråd til minnestedet i regjeringskvartalet. På denne måten vil vi 
vise kommende generasjoner av ungdom hva hatretorikk kan føre til. Med 
utgangspunkt i dette ønsker Hole kommune å bli involvert i utviklingen av 
minnestedet".  

Utvalget vedtok enstemmig rådmannens innstilling med Tom Olsens forslag som en 
tilføyelse.  

 
 

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl. § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for 
nasjonalt minnested ved Utøyakaia, datert april 2018 med følgende tilleggspunkt: 

7.2.11.          Helsekonsekvensutredning 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle 
involverte, og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative 
psykososiale konsekvenser og styrker bedringsevne.  Hvordan dette ivaretas 



 
 

gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i planbeskrivelsen. 

Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av 
voldsomme hendelser må innhentes fra nasjonale kompetansesentre.  Det skal 
gjøres en vurdering i gjennom drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om 
hvorvidt det bør gjennomføres en helsekonsekvensutredning.  Vurderingen skal 
tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

Hole kommune ønsker å jobbe aktivt for å bekjempe hat og intoleranse i samfunnet. 
Det var i Hole terroren skjedde. Vi som ble så kraftig berørt ønsker å møte dette 
igjennom aktivt å samarbeide med AUF og Utøya med utgangspunkt i Hegnhuset på 
Utøya, som er en rød tråd til minnestedet i regjeringskvartalet. På denne måten vil vi 
vise kommende generasjoner av ungdom hva hatretorikk kan føre til. Med 
utgangspunkt i dette ønsker Hole kommune å bli involvert i utviklingen av 
minnestedet.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunestyret - 048/18 

17.09.2018 - Møtebehandling: 
Plan- og miljøstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl. § 12-9 fastsettes planprogrammet for detaljreguleringsplan for 
nasjonalt minnested ved Utøyakaia, datert april 2018 med følgende tilleggspunkt: 

7.2.11.          Helsekonsekvensutredning 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle 
involverte, og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative 
psykososiale konsekvenser og styrker bedringsevne.  Hvordan dette ivaretas 
gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i planbeskrivelsen. 

Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av 
voldsomme hendelser må innhentes fra nasjonale kompetansesentre.  Det skal 
gjøres en vurdering i gjennom drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om 



 
 

hvorvidt det bør gjennomføres en helsekonsekvensutredning.  Vurderingen skal 
tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

Hole kommune ønsker å jobbe aktivt for å bekjempe hat og intoleranse i samfunnet. 
Det var i Hole terroren skjedde. Vi som ble så kraftig berørt ønsker å møte dette 
igjennom aktivt å samarbeide med AUF og Utøya med utgangspunkt i Hegnhuset på 
Utøya, som er en rød tråd til minnestedet i regjeringskvartalet. På denne måten vil vi 
vise kommende generasjoner av ungdom hva hatretorikk kan føre til. Med 
utgangspunkt i dette ønsker Hole kommune å bli involvert i utviklingen av 
minnestedet.  
 

 

 
 

 Saksopplysninger 
 

Planstatus 

Området Utøyakaia, 234/7 og 234/159, ønskes omregulert til nasjonalt minnested.  Arealet er 
i dag regulert til samferdselsanlegg (atkomstveg, parkering og annen veggrunn), 
småbåthavn, friluftsområder og LNF-område med spredt boligbebyggelse.  Jfr. 
reguleringsplan for Utøystuen, gnr. 234, bnr. 7, vedtatt 23.04.2014. 

 

Forslag til reguleringsendring 

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å 
utarbeide detaljplan for minnested etter 22. juli innenfor området.   Arealet regulert til spredt 
boligbebyggelse vil bli foreslått omregulert til parkeringsareal for buss, gangareal og 
muligens noe friluftsareal.  Utforming av trafikkarealene kan bli noe justert.  Båthavna/brygga 
skal bestå. Friluftsområdet i nord vil fortsatt være grøntareal, men få tilleggsbestemmelser for 
etablering av et minnested. 

 

Planavdelingen i Hole har vurdert at reguleringsendring til minnested etter 22. juli ved 
Utøyakaia ikke er utredningspliktig etter Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8.  
Statsbygg har likevel besluttet å utarbeide planprogram, som vil gi føringer for det videre 
arbeidet med detaljplan.   Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger.  

Det skal gjennomføres konsekvensutredning av utvalgte tema i planbeskrivelsen, jfr. 
planprogrammets pkt. 7.2.  Grunnforhold og veg- og trafikkforhold skal redegjøres for i egne 
vedlegg, Pkt. 7.1.  beskriver hvilke tema som skal utredes i planbeskrivelsen. 



 
 

 

Planprosessen videre 

Når planprogrammet er fastsatt, starter arbeidet med gjennomføring av tiltakene som 
planprogrammet beskriver.  Alle temaene i pkt. 7 skal gjøres rede for.  Det skal utarbeides 
forslag til plankart og reguleringsbestemmelser samt planbeskrivelse i samarbeid med 
kommunen.   Planmaterialet fra Statsbygg skal så vurderes, og videre behandles av plan- og 
miljøstyret før utlegging til offentlig ettersyn. 

 

Planprogram og varsel om oppstart reguleringsendring 

Statsbygg varslet oppstart av planarbeidet 19.12.2017. 

Vedlegg 2 inneholder forslagsstillers kommentarer til mottatte høringsuttalelser til 
planprogram og varsel om oppstart.  Det kom inn 19 høringsuttalelser.  I dokumentet ligger 
oppsummering av uttalelsene med forslagsstillers kommentarer.  Dokumentet er en vesentlig 
del av saksopplysningene, og gjentas ikke her. 

 

Kort sammendrag av innholdet i planprogrammet 

Kapittel 1 beskriver bakgrunn for og formål med planarbeidet.  Hensikten er å sette 
rammene for planarbeidet og avklare hvilke konsekvenser av planarbeidet som skal utredes.  
Det er tatt inn en kort historikk om arbeidet med et minnested, og informasjon om en ny 
prosess og ny lokalisering. 

 

Nytt kapittel 2 beskriver høring og offentlig ettersyn av planprogrammet med følgende 
underpunkter: 

2.1  Oversikt over høringsuttalelser  

2.2  Hovedtema i uttalelsene 

2.3  Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn 

 

Kapittel 3 er justert fra å være en høringsutgave til et dokument som skal behandles politisk, 
i underpunktene: 

          3.1  Medvirkning og informasjon 

          3.2  Prosess og fremdrift 



 
 

          3.3  Medvirkningsaktiviteter 

 

Kapittel 4, beskrivelse av tiltaket, tar opp følgende tema: 

4.1  Overordnet konsept for det nasjonale minnestedet ved Utøyakaia 

4.2  Sammenheng med andre minnesteder 

4.3  Utforming av minnestedet.  Dette omhandler stedlige kvaliteter, det skal bli "et sted 
med  

        balanse mellom minne og nytt liv" , og det gis føringer for utforming av 
minnestedet. 

4.4  Tiltak knyttet til adkomst og parkering. 

 

Kapittel 5 omhandler rammer og premisser for planarbeidet. 

Oppdragsbrevet til Statsbygg fra KMD er basert på utredningen "Vurdering av nasjonalt 
minnestese å Utøyakaia – juni 2017".  Utredningen skal legges til grunn for planarbeidet.   

Av rapporten "Steder for å minnes og påminnes" fra 2012 framgår overordnede målsettinger 
for de nasjonale minnestedene og kriteriene for valg av disse.  Føringene fra 2012 er 
ivaretatt gjennom føringene redegjort for i kap. 4.1 og 4.2. 

Rapporten "Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole" er en del av 
kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet.  Medvirkning og involvering skal vektlegges i 
planarbeidet.  Jfr. kapittel 2. 

 

Kapittel 6 omhandler dagens situasjon.  Det gjelder avgrensning av planområdet, 
planstatus, landskap, terreng og klima samt dagens bruk og funksjon.  Dagens trafikk- og 
besøkstall er beskrevet, og det er gjort en vurdering av framtidige besøkstall dersom det blir 
et minnested.  Det totale besøkstallet generert av et minnested ved Utøyakaia anslås til 6-
7000 i året. 

 

Kapittel 7 omhandler plan- og utredningstemaene.  Hensikten er å få oversikt over 
konsekvenser av planforslaget.  Dette skal gi et godt beslutningsgrunnlag for planen.  
Følgende tema skal utredes: 

Tema som redegjøres for i eget vedlegg 

7.1.1.   Grunnforhold og stabilitetsvurderinger. 



 
 

7.1.2.   Veg og trafikk 

Tema som skal redegjøres for i planbeskrivelsen 

7.2.1.   Forholdet til rammer og premisser for planarbeidet 

7.2.2.   Vurdering av medvirkningsprosessen 

7.2.3.   Naturmangfold 

7.2.4.   Synlighet og landskapsvirkning 

7.2.5.   Universell utforming 

7.2.6.   Friluftsliv 

7.2.7.   Anleggsfasen 

7.2.8.   Risiko- og sårbarhetsanalyse 

7.2.9.   Barn og unges interesser 

7.2.10  Vassdrag og flom 

 

Ang. ønsker om utredning av alternativ plassering 

Det foreligger utredninger om Utsikten som minnested.  Det konkluderes med at Utsikten er 
uaktuell som minnested.  Jfr. vedlegget "vurderingUtsikten042018". 

 

Møter med representanter fra Utøya Vel 

Det er gjennomført flere møter med personer fra velforeninga etter henvendelse fra dem, 
hvor de har lagt fram sine synspunkter og meninger om prosjektet.  I møte 16.05.2018 stilte 
også arkitekt Halgeir Kaarstein, sammendrag av hans brev av 25.05.2018 følger nedenfor: 

Han viser til pbl § 12-3( om detaljregulering), 3. ledd: 

"Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer".   

Krav i forskrift om konsekvensutredning medfører at detaljregulering som ikke følger 
opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel må konsekvensutredes.  Han 
ber om at "Hole kommune nå tar stilling til den plan-situasjonen som har oppstått ved at 
planlagt nytt arealformål er i vesentlig strid med formålet i kommuneplanens arealdel. 

Han forutsetter at utredningen om planstriden også drøfter det selvstendige kravet om 



 
 

konsekvensutredning i folkehelseloven § 11, Helsekonsekvensutredning. 

Kommentarer: 

Utøyakaia er regulert i reguleringsplan for Utøystuen, og denne planen gjelder foran eldre 
kommuneplan.  Administrasjonen mener at forestående reguleringsendring  ikke er i 
vesentlig strid med gjeldende reguleringsformål, eller av slik karakter at det krever 
konsekvensutredning. 

Ang. helsekonsekvensutredning, se under. 

 

 

Vurderinger 
 

Reguleringsendringen vil for store deler av området ikke være av vesentlig art.  Området skal 
fortsatt være regulert til samferdselsanlegg, men formålsgrensene kan bli justert.  Det skal 
fortsatt være båthavn/brygge i området, samt grøntarealer/friluftsområder.   I nordvest der 
minnesmerket tenkes plassert, skal det fortsatt være grønnstruktur/friluftsområder, men med 
tilleggsbestemmelser som skal tilpasses valgt minnesmerke, som ikke skal være stort og 
prangende.  At utformingen av minnestedet skal inngå i forslag til reguleringsplan og vedtas 
som del av planen, oppfattes som klokt og ikke minst forutsigbart. 

 

At det ikke kjøres en egen KU-prosess er ikke det samme som at nødvendige tema ikke 
utredes.  Utredningene blir en del av planbeskrivelsen som sendes på høring og vedtas 
sammen med reguleringsplanen.   

Pkt. 7.1 gir en fyldig beskrivelse av hva som skal utredes om grunnforhold og stabilitet samt 
om veg- og trafikkforhold. 

Pkt. 7.2 omfatter 10 tema som skal utredes i planbeskrivelsen, og hva som skal redegjøres 
for er beskrevet. 

 

Et annet tema som er tatt opp i løpet av prosessen så langt er utredning av 
helsekonsekvenser.  Kommunens fagpersoner innen helse har vurdert dette, og presiserer  
følgende: 

Kommunen etterstreber å ivareta alle involverte på best mulig måte,  jfr lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid. I forbindelse med planlegging av 
minnesmerket vil ulike behov og interesser kunne stå opp mot hverandre. Kommunen har 
registrert at noen ønsker utredning av helsekonsekvenser, mens andre ønsker ro og vil 
kunne oppleve det retraumatiserende med ytterligere utredninger, eller at prosessen trekkes 
mer ut i tid.  

Etablering av nasjonalt minnesmerke er en omfattende og komplisert sak som fordrer 
kompetanse utover det kommunen besitter. Det er derfor vesentlig at kunnskap og erfaring 



 
 

om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av voldsomme hendelser innhentes 
fra nasjonale kompetansesenter (for eksempel Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress). Dette gjelder både i planleggingsfase og gjennomføringsfase. Vurdering 
av hvorvidt det bør gjennomføres en helsekonsekvensutredning bør skje i drøfting mellom 
Statsbygg og nasjonale kompetansesenter for å sikre at denne vurderingen tuftes på 
spesialisert fagkompetanse. 

Kommunen råder til en god medvirkningsprosess som ivaretar alle involverte og som kan 
bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og styrke 
bedringsevne. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i 
planprogram for minnested på Utøykaia i Hole kommune.  

Dette skal tas inn i et nytt punkt i planprogrammets kapittel 7.2 Temaer som skal redegjøres 
for i planbeskrivelsen.  Det foreslås at følgende tas inn som nytt punkt  

7.2.11.          Helsekonsekvensutredning 

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr. pkt. 7.2.2, som ivaretar alle involverte, 
og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og 
styrker bedringsevne.  Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i 
planprogrammet. 

 

Kunnskap og erfaring om traumer og opprettelse av minnesmerker i etterkant av voldsomme 
hendelser må innhentes fra nasjonale kompetansesentre.  Det skal gjøres en vurdering 
gjennom drøfting med et nasjonalt kompetansesenter om hvorvidt det bør gjennomføres en 
helsekonsekvensutredning.  Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse. 

 

 

Planprogrammet synes å beskrive de vurderinger og utredninger som skal gjøres i det 
forestående planarbeidet bortsett fra en vurdering om det er behov for å gjennomføre en 
helsekonsekvensutredning.  Statsbygg må sørge for at en slik vurdering blir gjennomført i 
samarbeid med et nasjonalt kompetansesenter.  Vurderingen vil klargjøre om det skal 
gjennomføres en utredning. 

 
 

Konklusjon 

Dokumenter som er lagt til grunn ved utarbeidelse av planprogrammet følger som vedlegg. 

 

Det foreslås at planprogrammet datert april 2018 fastsettes med et nytt punkt 7.2.11 som 
tillegg.  Punktet kan evt. innarbeides i punkt 7.2.2, eller gis annet nummer. 
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