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1. DEL 1, KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - innledning 

Kommunene er pålagt å drive planlegging, både for kommunen som samfunnsaktør og for kommunen 
som organisasjon.  Planlegging for lokalsamfunnet skjer gjennom kommuneplanen, og skal i følge 
plan- og bygningsloven rulleres minst en gang hver valgperiode. 
 
Kommuneplanen deles inn i en samfunnsdel og en arealdel: 
• Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre at kommunen utarbeider visjoner, strategier og 
langsiktige målsettinger for utvikling av lokalsamfunnet.  
• På tilsvarende måte skal arealdelen sikre at kommunen utnytter arealer og naturressurser i tråd 
med nasjonale og regionale retningslinjer, og i samsvar med egne lokale retningslinjer. Kommunen 
skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av ”Kommuneplanen 2010 – 2025 m/arealdel har i stor grad vært preget 
av åpenhet og innspill fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner o.s.v. Blant annet gjennom åpne 
”folkemøter”, eget diskusjonsforum på ”face-book”, tema på de enkelte skolene o.s.v.  
Satsningsområdene har kommet som et resultat av prosessen.  
 
Kommuneplanstrategi m/planprogram ble vedtatt av kommunestyret 10.09.2008. 
Etter at kommuneplanstrategien ble vedtatt, satte kommunestyret ned ei styringsgruppe bestående 
av utvidet formannskap (alle de politiske partiene i kommunestyret) og representanter fra 
hovedutvalg for plan og næring. Styringsgruppa har vært ledet av ordfører Runar Bålsrud. Øvre 
Romerike Prosjektering (ØRP) har vært engasjert til å bistå med utarbeidelse av kommunens 
arealdel. Ny plan- og bygningslov §11 er lagt til grunn for planforslaget. Planforslagets samfunnsdel 
er lagt på overordnet nivå, mens kommuneplanens handlingsdel (§11-1) vil inngå i utvidet 
økonomiplan. 
       
Planarbeidet har vært preget av stort engasjement og deltakelse fra lokalsamfunnet, næringsliv, 
organisasjoner, lag og foreningers påvirkning av kommuneplanstrategien, og deretter ved 44 
innspill/forslag til arealbruk fra i hovedsak grunneiere i bygda.  
 
Arbeidet med kommuneplanen har omfattet to offisielle høringsrunder. Planforslag til 1.gangs høring 
ble vedtatt av kommunestyret 11.11.2009, mens forslag til 2.gangs høring ble behandlet av 
kommunestyret i møte 14.04.10. 
 
På bakgrunn av disse høringene har kommunestyret i møte 22.06.10 vedtatt  en endelig 
kommuneplan for Hurdal 2010 – 2025. 
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Hurdal som god miljøkommune

Hurdal som god bokommune Hurdal som god oppvekst- og 

kulturkommune

Hurdal som 

godnæringskommune

Hurdal som god opplevelses-

og aktivitetskommune

God på kommunikasjon og infrastruktur

God på markedsføring

2. Satsingsområder 

Hovedutfordringen for Hurdal kommune som lokalsamfunn er å legge til rette for fremtidig 
befolkningsvekst.  Gjennom prosessen er det kommet frem en hel rekke med aktuelle og mulige tiltak for 
å få dette til. Alle disse tiltakene /forbedringsområdene er oppsummert i 5 satsningsområder og 2 
overordnede tiltak. Figuren viser disse: 
 

 
Figur 1: Satsningsområder 

• Hurdal som god miljøkommune er foreslått 
som et gjennomgående 
satsningsområde, også for de øvrige 
satsningsområder 

 
      Øvrige satsningsområder er:  

 
• Hurdal som god bokommune, 
• Hurdal som god oppvekst- og 

kulturkommune,  
• Hurdal som god næringskommune. 
• Hurdal som god opplevelses- og 

aktivitetskommune  
 
Som gjennomgående strategiske tiltak er 
foreslått kommunikasjon og infrastruktur 
samt markedsføring 

 
For å legge til rette for dette legger man opp til følgende strategier for planperioden: 
Overordnet strategi: 

• Som grunnlag for arbeidet med kommuneplan for Hurdal kommune skal det legges til grunn en 
befolkningsvekst frem mot 2025 

 
Hurdal som god miljøkommune: 

• Hurdal skal være kjent for høy livskvalitet gjennom å være et sted hvor man kan bo, leve og jobbe. 
• Hurdal skal være kjent for en tydelig miljøprofil 

• Hurdal skal være kjent for en god vannkvalitet i vann og vassdrag. 
 
Hurdal som god bokommune 

• Hurdal skal vær kjent for å ha et godt og variert botilbud. 
• Hurdal skal være kjent for å ha et godt, forutsigbart og aldersvariert offentlig tjenestetilbud 

 
Hurdal som god oppvekst- og kulturkommune 

• Hurdal skal være kjent for å være et godt og mangfoldig sted å vokse opp og bo i 
• Hurdal skal være kjent for å ha gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning 

 
Hurdal som god næringskommune 

• Hurdal skal være kjent som en samarbeidende næringslivsaktør av eksisterende og nytt næringsliv 
 
Hurdal som god opplevelses og aktivitetskommune 

• Hurdal skal være kjent for opplevelser og aktiviteter tuftet på bygdas naturlige fortrinn 
Utarbeiding av egen kommunedelplan for Østgrenda skal være et av virkemidlene for å realisere dette. 

 
Hurdal som god tjeneste- og organisasjonsutvikler 

• Hurdal kommune skal være kjent for å være en kommune med økonomisk balanse, og ha 
handlingsrom for reelle politiske valg og beslutninger 

• Hurdal kommune skal være kjent for god service 
• Hurdal kommune skal være kjent for å ha et forutsigbart tjenestetilbud med tydelig definert 

tjenestenivå 
• Hurdal kommune skal være kjent som en attraktiv og god arbeidsplass       
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3. Mål og styringsverktøy 

3.1 Befolkningsutvikling og befolkningsfremskriving   
 
• Innbyggertallet økte fra i underkant av 2 550 personer tidlig på 90-tallet til mellom 2 650 

og 2 700 i 2003. Etter 2003 er innbyggertallet redusert til ca 2 580 pr 1.1.2007, men er pr 
1.7.2009 på 2622. 

• Det er først og fremst de store svingingene i netto inn- og utflytting som har påvirket 
befolkningsutviklingen i kommunen. I 2004 var negativ netto innflytting spesielt stor. 

• Til sammenlikning har ØRU-kommunene hatt en årlig positiv (og økende) 
befolkningsvekst.  For perioden 1990 – 2006 har den samlede befolkningsveksten i ØRU-
kommunene vært over 25 prosent. Etter 2002 er den årlige positive befolkningsveksten 
noe redusert igjen også for ØRU-kommunene.  

• I 2009 har Oslo kommune, og Akershus fylkeskommune i samarbeid med Statistisk 
Sentralbyrå laget en befolkningsfremskrivning  for perioden frem til 2020. Middels 
vekstanslag er lagt til grunn for Hurdal kommunes målsetning på befolkningsvekst 
fremover.  

 
Tabell: 0239 Hurdal 
År 0 - 5 år 6 - 15 år 16 – 18år  19 - 39 år 40 - 66 år 67, over I alt 

 

2009 158 344 91 611 975 442 2621 
2010 165 334 94 607 992 450 2642 
2011 169 337 109 625 1026 452 2717 
2012 177 349 105 660 1044 459 2794 
2013 192 355 104 681 1069 472 2872 
2014 202 352 111 714 1084 489 2951 
2015 210 367 112 741 1092 509 3031 
2016 218 369 125 767 1110 521 3110 
2017 226 378 119 803 1122 541 3189 
2018 233 399 116 820 1140 560 3269 
2019 241 412 110 849 1154 583 3349 
2020 247 426 109 873 1179 593 3428 

 
Tabell: Befolkningsfremskriving, AFK 2009. Hovedalternativet. 

 

Fremskrivningens forutsetninger 
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til en befolkningsfremskrivning. Fremskrivningens 
forutsetninger om bl.a. forventet levealder, fruktbarhet og flytting blir generelt stadig mer 
usikre jo lengre frem i tid fremskrivningen strekker seg. Usikkerheten øker også når 
fremskrivningens resultater fordeles på bydeler i Oslo og kommuner i Akershus. Den blir 
ytterligere usikker når den brytes ned på aldersgrupper. 
For å illustrere noe av denne usikkerheten er det utarbeidet tre alternativer, et 
høyalternativ, et hovedalternativ og et lavalternativ. Forutsetningene i hovedalternativet 
anses for å være de mest realistiske. I høyalternativene er forutsetningene justert på en 
slik måte at de vil føre til en høyere befolkningsvekst. I lavalternativene er forutsetningene 
justert slik at de fører til en lavere befolkningsvekst. 
Det er valgt en fremskrivingsperiode frem til 2030 for Oslo kommune og Akershus fylke, 
men fordi usikkerheten er stor, har man valgt å presentere materiale for den enkelte bydel 
i Oslo og den enkelte kommune i Akershus kun frem til 2020. 
Hurdal kommune mener det er fornuftig å ha et mål om å oppnå en befolkningsutvikling 
på minimum hovedalternativet til Akershus Fylkeskommunes befolkningsfremskrivning. 
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3.2 Mål og resultat 
• Hurdal kommune er i ferd med å innføre et resultat- og målingssystem (resultatledelse) 

som skal kunne gjøre det enklere å se i hvilken retning kommunen går på de enkelte 
resultatområdene.  

• På bakgrunn i kommunens satsingsområder utformes det fokusområder med klare mål. 
Under fokusområdene vil det fremkomme hva vi skal måle og kommunens 
ambisjonsnivå.  

• Det er viktig at kommunens aktivitet i stor grad skal konsentreres om 
utvikling/forbedring innenfor de valgte fokusområdene. Dette vil tydeliggjøre de 
folkevalgtes målsetninger og prioriteringer, og gjøre det enklere for administrasjonen å 
gjennomføre de politiske målsettingene.  

 
 

3.3 Økonomiplan 
• Hurdal kommunes økonomiplan vil være kommuneplanens handlingsdel for de fire 

påfølgende årene, og vil revideres årlig som en del av budsjettprosessen (i henhold til 
PBL § 11-1). 

• Økonomiplanen og budsjett og vil være et viktig styringsverktøy for å kunne sette i 
verk tiltak på bakgrunn av kommuneplan og prioriterte tiltak på fokusområdene 
innenfor styringssystemet resultatledelse samt danne grunnlag for sektorenes planer 
og virksomhet i kommunen (i henhold til PBL § 11-2, § 11-3). 
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4. Viktige satsingsområder 

 

• Det blir svært viktig for Hurdal kommune å legge til rette for økt befolkningsvekst, med 
hovedsatsning på unge familier i arbeidsdyktig alder for å legge grunnlag for et 
livskraftig lokalsamfunn. De første grep er allerede tatt med satsing på ny barnehage 
og endring av skolestruktur til en ny 1-10-skole. 

 
• Planen bygger på en sterk satsing i området rundt sentrum, Hurdal Torg, i tråd med 

rikspolitiske føringer om knutepunktsatsing og fortetting av sentrum. Andre boligformål 
er planlagt langs de naturlige kollektivaksene mot de store arbeidsmarkedene 
Gardermoen og Oslo. Hurdal kommune er opptatt av jordvern, men mener at 
overordnede samfunnsinteresser i forbindelse med fortetting av sentrum må prioritere 
avkall på noen mindre landbruksarealer i sentrum.  

 
• For at kommunen skal lykkes kreves det også betydelige investeringer i bygg og i 

infrastruktur. I tillegg må dette balanseres mot hvor ”sunn” kommunens fremtidige 
økonomi skal være.  Kommunens driftsutgifter må reduseres i de kommende årene for 
å kunne ta disse grepene. 
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5. DEL 2 – KOMMUNEPLANENS AREALDEL, Premisser  

PLANSTRATEGI: 
Med ønske om å drøfte hvilke valg som må gjøres for å videreutvikle Hurdal som lokalsamfunn, 
er det utarbeidet en planstrategi. I kommuneplanstrategien er det for samfunnsdelen valgt ut 
satsingsområder og strategier.  I kapittel 6, Arealutvikling er satsingsområder konkretisert i 
vurderingstemaer som må gjøres som følge av dette. Flere av disse områdene som er valgt ut 
og konkretisert berører den fremtidige arealdisponeringen i kommunen. Dette kapittelet er 
omtalt som planprogram og er da styrende for hva som skal utredes for eventuelt nye 
utbyggingsområder i kommuneplanen.   
 
PLANPROGRAM 
Planprogram er utarbeidet og vedtatt med hjemmel i PBL av 1985 og Forskrift om 
konsekvensutredning: FOR 2005-04.01 nr. 276 med tilhørende veileder – mai 2006. I 
veilederen heter det:  
 
Hovedprinsippet er at det i hovedsak er overordnete/strategiske konsekvenser av foreslåtte 
arealendringer som skal utredes i tilknytning til oversiktsplaner.  
 
I planprogrammet er det derfor kun klargjort hva som er hovedspørsmål som skal belyses og 
utredes herunder viktige ressurs-, miljø-, og samfunnsforhold som planarbeidet krever 
kunnskap om.   
 
KU FOR AREALINNSPILL  
For alle arealinnspill innkommet med bakgrunn i varsel om oppstart av planarbeidet og høring 
av planprogrammet, er det som forutsatt i planprogrammet redegjort for overordnete 
konsekvenser av foreslåtte arealendringer. De områdene som kom ut med hovedvekt av 
positive konsekvenser, ønsket man da å ”gå videre med”  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
For disse områdene ble det deretter gjennomført en Risiko- og Sårbarhetsanalyse. 
 
NY PBL (2008-06-27, trådt i kraft 01.07.09) 
Planforslag med arealbrukskategorier og planbestemmelser er deretter utarbeidet med 
hjemmel i ny PBL.  
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6. Kort beskrivelse av geografi og særtrekk for Hurdal  

I tabellen under er det listet opp en del forhold av særskilt betydning for 
konsekvensutredningen av arealinnspill, og således for utforming av kommuneplanens arealdel. 
 
 
Beliggenhet 

 
Nordre kommune i Akershus 

 
Nabokommuner 

 
Eidsvoll og Nannestad i Akershus.  Gran og Østre Toten i Oppland 

Viktige 
avstander/veger 

E-6 (ca 18 km) – Rv 180 
Jessheim (ca 35 km) – Rv 180, E-6 evt. Rv120, Rv35 
Oslo (ca 80 km) – Rv 180, E-6 
Gjøvik (ca 60 km) – Rv 180 (Skrukkelia, Lygna), Rv 4 
Torget – kommunesenter, Rustad – Grendesenter ”Tettsteder” 

 
 
 
 
 

Vurdering: 
Dette temaet ble drøftet i styringsgruppa i forkant av KU, og har hatt 
særlig stor betydning for forslaget til nye områder i kommuneplanen ved 
denne revisjonen. 

Naturgitte 
kvaliteter 

Hurdalssjøen, vestvendte åssider, store friluftsområder 

Skolestruktur 
 

To barneskoler, en felles ungdomsskole 
Vedtak om ny 1-10 skole sentralt beliggende i kommunen, det gjenstår to 
tomtealter i planforslaget i prioritert rekkefølge, BA/I-7S og BA-5S en på 
hver side av Torget. 
 

Verneverdier 
 

Natur, kulturlandskap, kulturmiljøer/minner  

 
 
Hurdalssjøen er den 3. største innsjøen i Akershus (etter Mjøsa og Øyeren). Den ligger delvis 
i kommunene Eidsvoll, Nannestad og Hurdal.  Sjøen dekker et areal på 36,2 km2 og har en 
middeldybde på 25 meter. Strandlinjens lengde er 45 km, hvor ca 2,3 km er utviklet 
strandlinje.   
 
I nordre del av sjøen, er det en god del bebyggelse med nærhet til sjøen. Dette gjelder gårds- 
og boligbebyggelse samt enkelte institusjoner, hotell og andre overnattingstilbud.  
Hurdalssjøen holder god badevannskvalitet. Sjøen er ved ulike anledninger omtalt som 
reservekilde for vannforsyning for Øvre Romerike. 
 

 
Kveldsstemning på Hurdalssjøen (Foto: Erik Toverud, MEV) 
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7. Overordnede planer og premisser 

7.1 Statlige føringer 
 
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene (fra 1993) skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter 
plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av 
arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 
fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, 
trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal 
legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen og det skal legges vekt på 
å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 
I hht retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes 
slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør 
tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En 
bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å 
bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.  
 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
I KU (som har vært førende for ny arealbruk) kommer dette temaet igjen flere steder, både 
under temaet ”6.1 Miljøkommune og arealdisponering” og ”6.2 Bokommune og 
arealdisponering” er samordning av areal- og transportplanleggingen egne indikatorer. 
I kommuneplanrulleringen denne gangen har det vært stort fokus på ”sentralisering” rundt 
kommunesenter og grendesenter, slik at i all hovedsak har nye områder for bebyggelse og 
anlegg kommet ved Torget og Rustad. 
 
RPR for barn og unge 
Formålet med rikspolitiske retningslinjer(RPR) for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen er: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

1. Gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

2. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn/interesser. 

Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 
     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: 
• er store nok og egner seg for lek og opphold 
• gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
• kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne 
     C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage. 
     D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 

er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker 
som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn 
som er nevnt i punkt B ovenfor, for å møte dagens eller fremtidens behov ikke blir 
oppfylt. 

 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
I KU (som har vært førende for ny arealbruk) er det flere steder indikatorer som er med tanke 
på barn- og unge, dette gjelder bl.a trafikksikkerhet, nærhet til skole og møteplasser. 
Hensynene er også fulgt opp i planbestemmelsene. 
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RPR for verna vassdrag 
Gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, jf . plan- og bygningsloven (PBL) av 14. 
juni 1985 § 17-1, første ledd. Disse retningslinjene gjelder vernede vassdrag, som er de 
vassdrag eller deler av vassdrag som omfattes av Stortingsvedtak, verneplan I-IV 
Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet, dvs  hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og 
tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse for det enkelte 
verneobjekt. Berørte kommuner og fylkeskommuner skal legge retningslinjene til grunn for 
planleggingen etter plan- og bygningsloven, (jf § 17-1, 1. ledd). De nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for 
vassdrag. For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for å:unngå inngrep 
som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og 
kulturmiljø, sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, sikre og utvikle 
friluftslivsverdien. Hurdalsvassdragene omfatter flere elver som renner ned til Hurdalssjøen, 
vassdraget er vernet i Verneplan III for vassdrag. Vernevedtaket omfatter alle tilløpselvene 
som renner ned til Hurdalssjøen. Ved Hurdalssjøen er det badeplasser, fiskemuligheter og et 
rikt dyreliv.  
 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
I planforslaget er det vist soner ned mot sjøen og områder i sjøen med tilhørende 
bestemmelser som her gir mulighet for en styrt tilrettelegging for friluftsliv. For å unngå et 
stort antall dispensasjonssaker innenfor 100 meters sonen, er det gitt bestemmelser som gir 
klarere retningslinjer, større forutsigbarhet for hva man kan tillate i sonen enn i tidligere plan. 
 
Vannressursloven 
Vannressursloven med tilhørende forskrift om rammer for vannforvaltningen er basert på EU’s 
vanndirektiv og gir konkrete føringer om forvaltning av vannforekomstene. Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen beskriver hvordan arbeidet med en helhetlig, norsk 
vannforvaltning skal gjennomføres. Forskriften har som mål å beskytte og forbedre 
vannkvaliteten og sikre bærekraftig bruk av vannressursene. Norge har forpliktet seg til å 
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand for disse innen 2021. For å oppfylle de tidfestede 
miljømålene skal forskriften sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med 
tiltaksprogram, og at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. I Norge 
varer første planperiode fra 01.01.2007 til 31.12.2015 og andre fra 01.01.2010 til 31.12.2021. 
Hurdalsvassdraget (inkl Andelva) er definert  som et eget vannområde innen vannregion 1 
Glomma.  Hurdalsvassdraget  inngår i andre planperiode og arbeid med forvaltningsplan og 
tiltaksprogram starter opp i 2010.  
 
Vurdering av hvorledes lov og forskrift er ivaretatt i kommuneplan: 
Hensynet til vann og vassdrag er synliggjort i samfunnsdelen gjennom satsingsområdet ”Hurdal 
som god miljøkommune” og tilknyttet strategi, samt gjennom flere av temaene i  
konsekvensutredningen av nye byggeområder. Videre er det i arealdelen gitt klare og 
forutsigbare føringer for arealbruken i vassdragsnære områder. For Hurdal kommune vil en 
forvaltningsplan med tiltaksprogram for Hurdalsvassdraget være et nyttig verktøy for å 
opprettholde en god vannkvalitet. 
 
Universell utforming. Rundskriv T-5/99B 
I rundskrivet og i regjeringens handlingsprogram for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne er det et nasjonalt mål at prinsippet om universell utforming skal legges 
til grunn for all planlegging slik at alle kan ferdes uhindret på en likestilt måte.  
 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
I konsekvensutredningen (KU) kommer dette temaet igjen flere steder, direkte som en 
indikator under temaet ”6.1 Miljøkommune og arealdisponering” og flere steder indirekte under 
temaet ”6.2 Bokommune og arealdisponering”, blant annet ved indikatoren nærhet til 
kollektivbetjening. Dette er videre fulgt opp i de generelle planbestemmelsene hvor det heter 
at ”For alle nye tiltak planen legger til rette for, skal det legges vekt på universell utforming.” 
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7.2 Regionale planer 
 
På Akershus fylkekommunes hjemmeside finnes en oversikt over gjeldende fylkesplaner.  
 
Under følger et kort utdrag eller oppsummering av noen av disse planene med størst relevans 
for kommunens arealdel.  
 
Akershus fylkesplan 2004- 2007 (09) 
Fylkesplanen er et strategisk dokument som trekker opp de langsiktige utviklingsmål og 
strategier for hovedstadsregionen. Målene og strategiene skal være førende for utviklingen i 
regionen. Akershus fylkesplan ble opprinnelig vedtatt i 2003, men er senere vedtatt forlenget 
ut 2009. Fokus på arealbruk og transport, kompetanse og verdiskapning samt folkehelse. 
Videreutvikling av et utbyggingsmønster konsentrert om knutepunkter og tettsteder.  

Selv om denne planen er overordnet plan, gir den flere konkrete planhensyn som kommunen 
har tatt hensyn til gjennom utarbeidelse av kommuneplanstrategien, utredningsprogram/KU og 
planforslag, særlig: 
 

• Et tilstrekkelig og variert boligtilbud i alle de tre delregionene i fylket 
• Skjermet (boliger o.a) mot støy og forurensing 
• Mulig å finne bosteder som ikke forutsetter bruk av bil for å nå tjenestetilbud og 

arbeidsplasser men at slike kan nås innen gang- og sykkelavstand og/eller med 
tilfredsstillende kollektivtilbud 

• Gode lokalsamfunn, møteplasser og variert tilbud av varer og tjenester 
 
Fylkesdelplan Regional utviklingsplan Romerike – Romerike møter fremtida 
Fylkesdelplanen som er vedtatt 14. oktober 2004, er en oppfølging av tidligere fylkesdelplan og 
tar for seg utviklingen på Romerike på svært lang sikt. Det er en konkretisering av rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med mål og retningslinjer for 
utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike. Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike 
skal utvikles som del av et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde, med tettsteder 
bundet sammen av et effektivt system for veg-, kollektiv og sykkeltransport omkranset av 
livskraftig landbruk og høyverdige natur- og friluftsområder. I Fylkesdelplanen gjentas 
planhensynene fra Akershus fylkesplan og konkretiserer disse for regionen. 
 
Dette er den overordnede planen som gir mest konkrete føringer for arealbruken i regionen. Da 
den er en plan som omfatter hele regionen, er det naturlig at den har fokus på at 
arealplanleggingen skal vurderes samlet for hele regionen. Den har derfor mer fokus på at 
utbyggingspolitikken skal skje som konsentrasjoner rundt de viktigste sentrene (kjernene) i 
regionen enn i hver enkelt kommune.   
 
Planen referer og konkretiserer de sentrale planhensynene fra Akershus Fylkesplan. I avsnittet 
6.2 om ”gode, levende og trygge lokalsamfunn” er det fokus på at boligbyggingen bør skje i 
form av en revitalisering av tettstedene, men på en slik måte som ivaretar stedets 
særpreg/identitet. Hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, skoler, handel, service og 
nærhet til idrettsanlegg og rekreasjonsarealer slik at flest mulig av disse funksjonene som 
finnes i gang-/sykkelavstand, jo enklere kan hverdagen bli for mange – ikke minst for barn og 
unge.    
 
Her gis det også åpning for at Spredt boligbygging av enkelthus skal i de mest landlige 
kommunene kunne være en del av (f.eks. 5 %) kommunens utbyggingspolitikk. 
 
 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
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Dette er planhensyn som alle har vært stort fokus på i den reviderte kommuneplanen. 
 
Under avsnitte 6.3 om næringsutvikling heter det bl.annet at det vil kunne finnes kjerner på 
lavere nivå. I fylkesdelplanen ”for strategier og retningslinjer for utbyggingsmønster og 
arealbruk på Romerike 1999-2020” ble dette omtalt som: Kommunesentre, 
kommunedelssentre og mindre tettsteder/grender med senter av lokal karakter.  
 
Vurdering: 
I kommuneplanen er det gitt en klar definisjon av at Hurdal kommune har et klart definert 
kommunesenter i Torget og et grendesenter i Rustad. I henhold til siste fylkesdelplan vil dette 
da kunne omtales som kjerner på lavere nivå. 
 
Fylkesdelplan for Reiselivet i Akershus (1997), Handlingsprogrammet for 2007 -2009 
Fylkesdelplan for reiselivet i Akershus for 1998 – 2001 ble vedtatt av Akershus fylkesting i 
1998. Fylkesdelplanen har vært et godt grunnlag for arbeidet med reiselivsutvikling i Akershus 
og er fortsatt aktuell som styringsdokument. Handlingsprogrammet for 2007 -2009 er en 
videreføring av det arbeidet som ble påbegynt i 1998 og videre utviklet gjennom tidligere 
handlingsplaner. Hensikten med satsning på reiseliv er hensynet til: 
Arbeidsplasser og lønnsomhet; en økt innsats for å samordne reiselivet, skal føre til økt antall 
lønnsomme arbeidsplasser i næringen. Identitet og tilhørlighet; ved å legge vekt på naturgitte, 
stedspesifikke og historiske særtrekk, skal det gjennom satsningen på reiselivsnæringen søkes 
etablert en sterkere lokal identitet og tilhørighet blant de fastboende. 
 
Vurdering av hvorledes overordnet plan er ivaretatt i kommuneplan: 
 I kommuneplanen er hensynet til eksisterende næringsvirksomhet ivaretatt ved at både 
severdigheter, idretts- og friluftsaktiviteter og overnattingstilbud fremkommer på plankartet og 
også gitt mulighet for videreutvikling.  
 
 
Fylkesdelplan for landbruket i Akershus (1997) 
Setter landbruket inn i en næringspolitisk sammenheng og synliggjør landbrukets rolle som 
forvalter av arealressurser og de store, sammenhengende naturområdene. 
 
Vurdering av hvorledes overordnet plan er ivaretatt i kommuneplan: 
I planen er det kun helt opp mot kommunesenteret nye utbyggingsområder som beslaglegger 
fulldyrket mark i tillegg til utvidelse av eksisterende næringsområde ved Rud (Byggtech). Det 
er ikke avsatt områder utover det som gir mulighet for videreutvikling av eksisterende anlegg 
(eks Hermods plass) innenfor store, sammenhengende naturområder. 
 
Regional Agenda 21, fylkesdelplan for miljøvern, inneholder mål og strategier for det 
21. århundre. (1998) 
Regional Agenda 21 for Akershus inviterer til en felles innsats. Vi forvalter naturverdier og 
produktive arealer som er viktige for biologisk mangfold, for matvareproduksjon og for 
befolkningens rekreasjon og trivsel. Fokus på behovet for bærekraftig produksjon og forbruk, 
samordnet areal- og transportplanlegging og vern av verdiene knyttet til sjø og vassdrag.   
Agenda-arbeidet krever lokalt engasjement, nytenkning, mot, tålmodighet, dialog og 
samhandling. Vi har alle en oppgave å gjøre i oppfølgingen av Regional Agenda 21.  

Klima og energihandlingspakken  
Klimapakken gir en dempet vekst i utslippene fremover mot 2008–12. Denne gir anbefalinger 
og forslag til tiltak, virkemidler og finansieringsordninger som er nødvendig for å møte 
utfordringene og nå målsetningene frem mot 2012. Gjennomføring av den anbefalte handlings-
pakken vil medføre at hovedmål og delmålene for klimagassreduksjoner i regionen nås. 
Vedtatte mål er: 
• Visjon: Utviklingen i Osloregionen skal baseres på prinsippene om langsiktig bærekraft. Med 
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sine lave klimagassutslipp skal Osloregionen være en internasjonal foregangsregion. 
• Hovedmål: Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med 
Kyotoprotokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå. 
• Delmål frem til 2010: Utslipp fra mobile kilder skal ikke øke i forhold til 1997. Utslipp fra 
energibruk til oppvarming reduseres med minst 35 prosent i forhold til 1997. Utslipp fra 
avfallsdeponier og annen sluttbehandling av restavfall reduseres med minst 30 prosent i 
forhold til 1997. 
 
Vurdering av hvorledes disse retningslinjene er ivaretatt i kommuneplan: 
I kommuneplanstrategi og i konsekvensutredning (KU) er målsettinger om miljøhensyn 
vektlagt i meget stor grad.  
Dette bl.a ved at første tema i planprogram er ”6.1 Miljøkommune og arealdisponering”. På 
plankartet gjenspeiles dette ved at nye områder for bebyggelse og anlegg er lokalisert i nærhet 
av kommunesenter/grendesenter. 
 
Fylkesdelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 
Fylkesdelplanen for kulturminner og kulturmiljøer omhandler faste kulturminner og 
kulturmiljøer, iberegnet de kulturhistoriske verdiene i kulturlandskapet. Planen vil bli et 
strategisk dokument og et styrings- og utviklingsverktøy for det fremtidige kulturminnevernet i 
Akershus. Planen er også en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004–2005) «Leve med 
kulturminner», som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Det er et mål at planen skal bli et redskap 
til å ta vare på og bruke de store kulturminneverdiene i fylket på en god og langsiktig måte. 
Den skal avklare roller og ansvar, og gi større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. 
Den skal også legge grunnlag for bedre dialog og samarbeid med kommunene, fylkesmannen, 
museer, frivillige organisasjoner, fagmiljøer og næringsliv. 
 
Vurdering av hvorledes disse hensynene er ivaretatt i kommuneplan: 
Det er utarbeidet eget temakart for dette temaet. For områder med eksisterende bebyggelse 
med kulturverdi som ønskes omdisponert til annet formål, er dette vist i kombinasjon med 
sone for bevaring av bygnings-/kulturmiljø.  
 
Grøntstruktur Romerike rapport/plan fra 2002; utredning gjort i samarbeid mellom 
kommunene på Romerike, Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen, MD, LD og DN. Denne 
består av analoge og digitale kart. Av dette materialet fremgår det at et av hovedmålene er å 
bevare naturgrunnlaget. Spesielt må store sammenhengende landbruks-, natur- og 
friluftsområder vernes mot nedbygging og oppsplitting. Nærrekreasjonsområder, 
turveger/grøntkorridorer og vegetasjonsbelter langs vassdrag må sikres. Mye av dette er 
forutsatt å måtte skje i form av kommunale planer. 
 
Vurdering av hvorledes disse hensynene er ivaretatt i kommuneplan: 
I kommuneplanen er det i de store sammenhengende skogsområdene i kommunen ikke avsatt 
formål til bebyggelse og anlegg, utover eksisterende utfartsparkeringsplasser. 

7.3 Forslag til kommunedelplan for Eidsvoll Verk – Ormlia (ikke vedtatt pr okt 09) 
Denne planen nevnes særskilt her da den kan gi føringer for arealbruken videre oppover langs 
Hurdalssjøen og Hurdal kommune. Kommunedelplanen legger til rette for en videreutvikling av  
vegservice, overnatting, industri, kontor, lager i kryssområdet ved E-6 og oppover Østre 
Hurdalsveg.  
 
Vurdering av hvorledes disse hensynene er ivaretatt i kommuneplan: 
Da planlagte næringsområder innenfor denne planen kun ligger i en avstand på ca 15 min med 
buss til Torget, ser Hurdal kommune at dette området vil gi viktige ringvirkninger for Hurdal, 
bl.a med nærliggende arbeidsplasser. Arealbruken i kommunedelplanen til Eidsvoll hadde 
således en viss påvirkning på foreslått arealbruk utover langs Østsiden av Hurdalssjøen i 
kommuneplanen.  
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8. Kommuneplanens arealdel – viktige tema 

8.1 Kommuneplanstrategien 
 
I kommuneplanstrategien inngår følgende temaer satsingsområder som har vært styrende for 
KU av nye områder, og således for utformingen av arealdelen.  
 
Miljøkommune og arealdisponering 

• God infrastruktur, 
• Arealtilrettelegging/arealpolitikk 
• Kulturlandskap og kulturmiljø  
• Renhet – vann, luft og natur for øvrig 

 
Bokommune og arealdisponering 

• Arealtilrettelegging 
• Boenheter i variable størrelser, spredt bygd og tettbygd 
• Sentrumsutvikling 
• Fysisk tilrettelegging av nærmiljø 
 

Oppvekst- og kulturkommune og arealdisponering 
• Struktur og kvalitet/ innhold i skoletilbudet 
• Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon 
• Gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning 
 

Næringskommune og arealdisponering 
• Infrastruktur bygges ut 
• Utnyttelse og disponering av arealer 
• Felles strategisk næringsplan 

 
Opplevelses og aktivitetskommune og arealdisponering 

• Areal/infrastruktur, inkl. offentlig kommunikasjon  
• Friluftsliv 

8.2 Andre viktige tema 
Med bakgrunn i overordnede føringer i generelle planer/dokumenter, jfr kap. 3 og uttalelser til 
varsel om planarbeid samt kommuneplanstrategien ble en del konkrete temaer drøftet 
innledningsvis i planarbeidet. 
 
Senter i kommunen 
Hva har vi av senter i kommunen, enighet om at dette er: 
Kommunesenter:  Torget  Grendesenter:  Rustad 
 
Boligområder 
Det ligger en god del reserve i boligområdene i kommuneplanen, selv om det for flere av 
områdene fra forrige plan er igangsatt utbygging eller reguleringsplaner er vedtatt. 
Hovedtyngden av disse gjenværende områdene er relativt sentrumsnære og med gode 
naturgitt kvaliteter. Selv om det i denne omgang ikke er utført KU for disse områdene, er det 
grunn til å anta at flesteparten av disse ville fått en overvekt av positive konsekvenser med 
utredning iht det plan-/utredningsprogrammet som nå er lagt til grunn. Gjenværende områder 
fra gjeldende plan er således foreslått videreført i ny planperiode. Områdene har en slik 
beliggenhet at de i hovedsak vil være mest nærliggende å benytte til småhusbebyggelse.  Med 
bakgrunn i dette, avsnittene om ”Senter i kommunen” og ”Lokalisering av tomt for ny felles 
skole” og satsingsområder i kommuneplanstrategien, er det derfor ikke tatt inn noen nye 
boligområder som ligger over ca 1 km til kommunesenter eller grendesenter. Dette er også 
områder som vil være egnet for en annen type bebyggelse enn småhus. 
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Lokalisering av tomt for ny felles skole (1.- 10. trinn) 
Med bakgrunn av tidligere vedtak om skolestruktur i kommunen som i korthet gikk ut på at de 
to barneskolene Kirkekretsen og Strømmen skole sammen med Hurdal ungdomsskole ønskes 
samlet i en felles skole sentralt i bygda, ble det drøftet alternativer for lokalisering.  
Ved drøfting av tomtealternativ ble det raskt avgjort at med sentral beliggenhet, var ønskelig 
med beliggenhet meget nær Torget, og at sambruk med idrettsanlegget ved Hurdal stadion var 
ønskelig. I kommuneplanen er det satt av område for Bebyggelse og anlegg, kombinert med 
idrettsanlegg som vurderes som meget godt egnet. 
 
Tilgjengelighet og bruk av Hurdalssjøen 
Det har mange ganger vært påpekt at Hurdalssjøen er en av Hurdals aller viktigste naturgitte 
kvalitet. Dette ønsker kommunen å ivareta, men også utnytte. For å bedre tilgjengeligheten og 
åpne for noe tilrettelegging av sjøen, er det derfor i enkelte soner hvor der ikke er bebyggelse 
eller dyrket mark, vist grønnstruktur eller hensynssoner C2) ”Med særskilt hensyn til friluftsliv 
ved vassdrag” og med tilhørende sone friluftsområde i sjø. Flere av disse områdene ligger 
allerede innenfor vedtatte reguleringsplaner, men det er også foreslått noen nye. Det er gitt 
planbestemmelser for hva som kan tillates innenfor disse arealformålene.  
 
Byggeavstand til vassdraget 
Med bakgrunn i gjeldende kommuneplan er det kommet inn en god del dispensasjonssaker til 
kommunen innenfor 100 meters grensen til vassdraget, særlig gjelder dette eksisterende 
eiendommer/bebyggelse. Det er slik i Hurdal at svært mange mindre småbruk og eksisterende 
bolighus ligger nær vassdraget, dette gjelder først og fremst sideelvene. Det er viktig at disse 
kan ha mulighet for naturlig utvikling og vedlikehold. Gjennom planbestemmelser er det nå 
derfor i større grad differensiert hva som kan tillates i ulike soner fra vassdraget. 
 
Fritidsbebyggelse 
Alle hyttetomter/fritidsbebyggelse som ligger innenfor en gjeldende ”arealplan” 
(reguleringsplan, situasjonsplan, tomtedelingsplan) i kommunen er ved denne revideringen lagt 
inn som eksisterende områder på kommuneplanen. På den måten var det mulig å få en 
oversikt over hva som finnes av gjenværende tomtereserve innenfor disse områdene. Av dette 
fremkommer at det for flere områder i kommunen finnes ledige tomter. For eventuelle nye 
områder for fritidsbebyggelse prioriteres en slik lokalisering at de i større grad kan benytte seg 
av Hurdals største fortrinn for friluftsliv. Dette har medført at det er lagt inn et lite nytt område 
ved Bogen, som med en beliggenhet ned mot Hurdalssjøen ansees å være attraktive 
”sommerhytter”. Nye områder for typiske vinterhytter ønskes av samme grunn derfor i all 
hovedsak lokalisert nærmest mulig Hurdal skisenter. Utredning av mulige områder for dette vil 
bli tema i en egen kommunedelplan for Østgrenda, jfr avsnitt 4.3 under.   

8.3 Egen kommunedelplan for Østgrenda 
Hurdal kommune planlegger utarbeidet en egen kommunedelplan for Østgrenda. Dette først og 
fremst siden det for tiden forgår utredninger av Hurdal skisenter med tanke på å sikre en best 
mulig fremtidig drift av anlegget. Foreslått avgrensing av kommunedelplanen er vist på 
kommuneplankartet. Innspill om fritidsbebyggelse innenfor dette området er derfor ikke 
utredet i denne omgang. I kommuneplanen er kun gjeldende arealbruk avsatt i området. 

8.4 Mulig kommunedelplan for Eidsæter – Hugnes - Østerudhøgda 
For å kunne gjøre en grundigere vurdering av arealinnspill (innspill 19,20 jfr KU kap 9.5) og 
fremtidig arealbruk her, vurderes det som aktuelt å utarbeide en egen kommunedelplan for 
dette området. Dette særlig sett i lys av den særlig god beliggenheten dette området har, både 
når det gjelder topografi/omgivelser og avstand til jernbanestasjon på Eidsvoll Verk, den 
særskilt viktige trafikkåren E-6 og mot regionssenter/hovedflyplass.   

8.5 Lokalisering av skytebane 
Hurdal kommune tar initiativ overfor Hurdal Skytterlag og Flaen Sag & Høvleri AS for å komme 
fram til en avtale om flytting av nåværende skytebane. 
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8.6 Lokalisering av ATV-bane 
Hurdal kommune forplikter seg til å arbeide aktivt for å finne en egnet lokalisering av 
ATV-bane. Dette arbeidet skal starte omgående og videreføres i 2011. Det settes av 
midler i budsjett for 2011 til bruk for prosjektering og planlegging av et slikt anlegg, 
gjerne i samarbeid med de som tok initiativ til lokalisering av en ATV-bane på Sør- 
Bundli. 
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9. Konsekvensutredning (KU) 

I forkant av, eller i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, er det i alt kommet inn 
37 innspill om arealbruk på ulike eiendommer i kommunen, disse er samlet på kommunens 
hjemmeside. Gjennom planprosessen er det fremkommet ytterligere 7 innspill slik at det ble 
foretatt KU for i alt 44 områder. For alle innspill med forslag om nye utbyggingsområder eller 
endring av utbyggingsformål (31) har kommunen foretatt en konsekvensutredning (KU).  
 

9.1 Generelt om konsekvensutredning 
 
Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal 
sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 
stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» 
 
Det finnes allerede i dag en god del relevant dokumentasjon/informasjon av betydning for å 
kunne utrede konsekvenser av arealbruksforslag som kan ha vesentlige virkninger for miljø, 
naturressurser og samfunn i dette området. 
 
Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad basere seg på kjente opplysninger/  
utredninger. Utredningene skal ha beslutningsrelevans. 

9.2 Konsekvensutredning overgangsbestemmelser 
 
I ny forskrift om konsekvensutredninger (26.06.09), gis det overgangsbestemmelser. Av §21 
går det frem at siden planprogrammet her ble fastsatt før ny forskrift, skal gjeldende forskrift 
ved vedtakstidspunktet legges til grunn. Det er således forskrift om konsekvensutredninger 
(FOR 2005-04-01 nr 276) med tilhørende veileder utgitt av MD– versjon mai-2006,som er lagt 
til grunn for arbeidet med KU. I veileder, heter det bl.a: 

• ”For kommuneplans arealdel skal bare de deler av planen som fastsetter rammer for 
fremtidig utbygging og som medfører endringer i forhold til gjeldende plan utredes” 

• ”… det er viktig å avgrense KU til spørsmål av betydning for å ta stilling til den aktuelle 
planen, spørsmål som naturlig hører hjemme på et senere tidspunkt (reguleringsplan) 
skal ikke inngå her” 

• Utredningene skal omfatte hva som er vesentlige konsekvenser, de skal ha 
beslutningsrelevans 

 

9.3 Konsekvensutredning av arealinnspill, metodikk 1 
 
Det er i plan-/utredningsprogrammet, som utgjør en del av kommuneplanstrategien, fastsatt 
hvilke forhold det skal redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen. For at temaene, 
satsingsområdene i utredningsprogrammet skal kunne være lettere å utrede/være målbare, er 
det for hvert tema og satsingsområde funnet frem til et antall indikatorer, se neste avsnitt.  
Det er ikke foretatt noen form for ”siling” av innspillene, det er derimot gjennomført en lik 
utredning for alle innspillene. 
 
I tabellen de neste sidene vises de 5 temaene (6.1-6.5) fra planprogrammet, de ulike 
strategiene under hvert tema (ex 6.1.1-6.1.2) og hvorledes det er funnet indikatorer (ex 
6.1.1a- 6.1.1e) for hvert av satsingsområdene. Denne nummereringen finnes igjen i tabellen 
som oppsummerer KU i neste delkapittel.  
 
Risikofaktorer inngår her ikke som en del av KU, men disse er omtalt i eget ROS-dokument og 
også med et sammendrag senere i dette dokumentet.   
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6.1      Miljøkommune og arealdisponering 

Strategi 1- 6.1.1  Hurdal skal være kjent for høy livskvalitet som skal synes i det å bo, leve og jobbe 

Vurderingstema Interesse (indikator) 

God 
 infrastruktur 

a. Legge til rette for en god utnyttelse/etablering av kommunalt vann- og avløpsnett  
(en slik utnyttelse vil også legge til rette for utnyttelse/utbygging av bredbåndsnettet) 

b. Legge til rette for et bedret kollektivtilbud 
c. Vurdere behov og evt. krav om støyskjermingstiltak for støyfølsomme virksomheter langs  

hovedvegnettet  
d. Nye boligområder og andre støyfølsomme virk. legges vekk fra områder med samferdsels-  

eller annen støy 
e. Tilrettelegge for universell utforming 

 
Areal-
tilrettelegging 

f. Samordning av areal- og transportplanleggingen  
g. Utnytte Hurdals naturgitte kvaliteter  
h. Enkel tilgjengelighet og gode kvaliteter i nærmiljøet til offentlige servicebygg 

Strategi 2-6.1.2 Hurdal skal være kjent for en tydelig miljøprofil 

Vurderingstema Interesse (indikator) 

Kulturlandskap 
og kulturmiljø  

a. Ivareta områder med verdifullt landskap/kulturlandskap  
b. Ivareta kulturmiljø/estetikk 

 
Renhet – vann, 
luft og natur for 
øvrig  

c. Ivareta 100 meters byggegrense langs vann og vassdrag 
d. Utrede faren for uønsket utslipp til vann  
e. Redusere transportbehovet  
f. Vurdere bestemmelser som hindrer type industrivirksomheter  
g. Ikke bygge ut sårbare naturområder  
h. Vurdere landbruksverdier  
i. Ikke ødelegge viktige geologiske/geotekniske forekomster av interesse for bevaring eller for 

uttak som en ressurs 

 
6.2  Bokommune og arealdisponering  

 
Strategi 1 - 6.2.1 

 

Hurdal skal være kjent for å ha et godt og variert botilbud 

Vurderingstema Interesse (indikator)  
Gir området (forslaget til arealdisponering) mulighet for: 

Areal-
tilrettelegging 

Boliger i variabel 
størrelser,  
spredt bygd og  
tettbygd 

a. en samordnet areal- og transportplanlegging (her et helsekriterie, redusert transportbehov, 
kort arb.vei, mer fritid, økt trivsel, antas positiv helseeffekt)  

b. supplering av eksisterende boligtilbud (type), egnethetsvurderinger, gir mulighet for 
befolkningsvekst 

c. supplering av eksisterende boligtilbud, sted i kommunen hvor det ikke er noe tilbud eller det 
ønskes et bredere tilbud 

d. miljøkvaliteter i boligen (et helsekriterie) 

 
Sentrums-
utvikling 

a. ligger området i tilknytning til et sentrumsområde (bygdesenter eller grendesenter) 
b. ligger området slik til at det naturlig sokner til et sentrumsområde 
c. ligger området slik til at det vil bidra til bedre offentlig kommunikasjon mot eller til/fra et 

sentrumsområde 
d. er foreslått arealformål slik at det vil bidra til sentrumsutvikling 
e. tillate minst mulig av typiske sentrumsvirksomheter andre steder i kommunen 

Fysisk 
tilrettelegging av 
nærmiljø 

f. unngå arealkonflikter (uheldig blanding/kombinasjon av formål) 
g. ivareta nærfriluftsområder og andre naturgitte kvaliteter i omgivelsene 
h. muliggjør god/sikker infrastruktur 
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6.3  Oppvekst- og kulturkommune og arealdisponering 

 
Strategi 1 - 6.3.1 
 

 

Hurdal skal være kjent for å være et godt og mangfoldig sted å vokse opp og bo i 

Vurderingstema Interesse (indikator) 
Struktur og 
kvalitet/ innhold  
i skoletilbudet  

a. Enkel og sikker tilgjengelighet til skolebygg 
b. Fysiske omgivelser som åpner for bruk av omgivelsene i undervisningen 

 

Areal/infra-
struktur, 
 inkl. offentlig 
kommunikasjon 

c. Samordning av areal- og transportplanleggingen mellom boområder og viktige  
bygg for oppvekst og kultur: 

d. Nærhet, lokalisering 
e. Legge til rette for et bedret kollektivtilbud 
f. Legge til rette for trafikksikre veger 

 
Strategi 2 - 6.3.2 

 

Hurdal skal være kjent for å ha gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning 

Vurderingstema Interesse (indikator) 

Areal/infrastruktur a. Vurdere hvorledes dette kan ivaretas ved bestemmelser til foreslått arealbruk 

 
6.4 Næringskommune og arealdisponering  

 
Strategi 1 - 6.4.1 

 

Hurdal kommune skal være kjent som en samarbeidende næringslivsaktør av 
eksisterende og nytt arbeidsliv 

Vurderingstema Interesse (indikator) 

Infrastruktur 
bygges ut 

a. Bedre tilgjengeligheten til planlagte næringsområder (veg og va-traséer vurderes) 
 

Utnyttelse og 
disponering av 
arealer 

b. Bidra til at næringstomter ferdigstilles til byggeklare tomter 
c. Sikre fortsatt gode vilkår for landbruksnæringen  
d. Legge til rette utmarksnæring / reiseliv 
 

Felles strategisk 
næringsplan 

e. Gjennom arealdisponeringer bidra til at målsettinger i plan oppnås. 
Beholde/skape nye arbeidsplasser. 

 
6.5  Opplevelses- og aktivitetskommune og arealdisponering  

 
Strategi  1- 6.5.1 

 

Hurdal skal være kjent for opplevelser og aktiviteter tuftet på bygdas naturlige fortrinn 

Vurderingstema Interesse (indikator) 

Areal/infrastruktur  

(inkl offentlig 
kommunikasjon) 

a. Legge til rette for annen bebyggelse inn mot eks. anlegg, men på en slik måte som 
ikke hindrer utviklingsmulighetene    

*Friluftsliv b. Hindre nedbygging av viktige nærfriluftsområder 
c. Beholde viktige, grønne korridorer fra bebyggelsen ut i marka 
d. Ivareta muligheten for videreutvikling av eksisterende anlegg  
e. Utrede økt tilrettelegging for aktiviteter i/ved Hurdalssjøen   
f. Tilrettelegging for bruk av friluftsområder (markaområder) ved å tillate 

opparbeidelse av p-plasser, stier/løyper etc.  
g. Ivareta helt urørte friluftsområder (markaområder) ved å vurdere svært strenge 

arealbestemmelser i disse områdene 
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9.4 Konsekvensutredning av arealinnspill, metodikk II 
 
For hvert av de 44 innspillene ble de ulike indikatorene vurdert/utredet i hvert sitt skjema (2 
sider). Et utdrag av et slikt skjema vises under. For de tre indikatorene 6.1.2 g) unngå 
utbygging av sårbare naturområder, h) kartlegging av landbruksverdier, i) hensyn til viktige 
geologiske/geotekniske forekomster,  er det gjort noe grundigere undersøkelser, oppsummert i 
egne notat. 
 

 
NR1 

 
Rustad Område Rustad 
Bruk og vestover til Coop  

 
Næring/bevaring 

 
Gr.eier 

++ VA-ledning er under fremføring 

+++ Bussterminal i umiddelbar nærhet 

- Noe trafikkstøy fra Rv120 i øvre 
del 

-  

6.1.1  
 
 
 
 
 
 
2+ 
 
 
 
 
 
 

- Sterk helning vil kunne gi store 
terrenginngrep for å oppnå 
tilfredsstillende stigningsforhold 

a. Legge til rette for en god utnyttelse/etablering av 
 kommunalt vann- og avløpsnett.  
 

b. Legge til rette for et bedret kollektivtilbud 
 

c. Vurdere behov og evt. krav om 
støyskjermingstiltak  
for støyfølsomme virksomheter langs 
hovedveger  
 

d. Nye boligområder og andre støyfølsomme 
virksomheter legges vekk fra områder med 
 samferdsel eller annen støy  
 

e. Tilrettelegge for universell utforming 

6.1.2 
……. 
6.4.1 

  a…. 
………………… 
… e 

+ Nærbutikk, barnehage i 
umiddelbar nærhet 

6.5.1  
 
4+ 
 

+++ Flott beliggenhet ned mot/med 
utsikt mot Hurdalssjøen  

a. Samordning av areal- og transportpolitikk 
 

b. Utnytte Hurdals naturgitte kvaliteter  

6+   (tall til venstre under tab.er sum for omr)                       (tab. over tilsvarer ikke endelig KU for området) 
 
Konsekvenser er gradert med positive konsekvenser som +tegn og negative med – tegn, se 
tabellen under til venstre. Områder hvor summering av konsekvensene kommer ut med 
overvekt av positive, er da anbefalt lagt inn i kommuneplanen. I samletabellen neste side, er 
det gitt enkelte korte kommentarer til endelig sum, se tabellen under til høyre. For noen 
områder er det vurdert at det finnes noen andre, så store samfunnsinteresser (dette er vist 
med * i tabellen under og på neste side) at disse områdene er foreslått lagt inn i kommune-
planen selv om summeringen av øvrige indikatorer ga en overvekt av negative konsekvenser. 
 
Meget negativt --- (3-)  ANBEFALING 

Negativt -- (2-)  A Anbefales lagt inn i kommuneplan 

Litt negativt - -  I Anbefales ikke lagt inn i kommuneplan 

Ingen betydning 0 0  =0 Fordeler = ulemper    

Litt positivt + +  Senere 
Positivt ++ (2+)   

Vurderes i egen kommunedelplan  
for Østgrenda  

Andre store samfunnsint. *          

Ikke vurdert  i     
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9.5 Konsekvensutredning av arealinnspill, oppsummering 
 
Summering av konsekvenser for arealinnspill i forhold til kommuneplanstrategier med satsingsområder og strategier 
i planprogram vedtatt 10.09.2008 og særskilte politiske vurderinger av samfunnsinteresser (*). 
. 

Nr   
Satsings-
område   6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Tot * Kommentar 

Innspill Strategi STED 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.3.1 6.3.2 6.4.1 6.5.1 6.5.2       

1   MEV Rustad 8+ 6- 8+ 2+ 2+ 3+ 0 - 16+   Anbefales  

2   MEV Rustad 5+ 8- 8+ 6- 2+ + 0 - 2+   Anbefales  

3   MEV Rustad - 10- 2+ 6- + 0 0 2- 16-   Anbefales ikke 

3   
SØ, del  
/MEV  Rustad 2+ 5- 6+ 2- + 0 0 - +   Anbefales  

4   MEV Rustad 0 8- + 6- 0 2+ 0 0 11-   Anbefales ikke 

5   MEV Rustad 6+ 8- 4+ 0 0 4+ 0 + 7+   Anb, jfr nr 1. 

6   MEV Sentr B/N 10+ 6- 7+ 3+ + 5+ 0 0 20+   Anbefales, sentr.for. 

7   MEV Sentrum B 11+ 3- 7+ 3+ 2+ 0 0 - 19+   Anbefales 

8   MEV Sent/komb 8+ 3- 9+ 0 + 5+ 0 0 20+   Anb, komb formål 

9   MEV Sentrum/B                     Anbefales (ikke ny ) 

10   MEV Lundberg + 3- 4+ 0 0 0 0 0 2+   Anbefales, erst. 

11   MEV Østsida 2+ 10- 2- 0 0 7+ 0   3- * Anb, store pos ringv. 

12   MEV Østgrenda                     Senere 

13   O.J.Søvik Rustad 0 9- + 6- 0 0 0 0 14-   Anbefales ikke 

14   Ingrid Bakken Rustad                     Anbefales (ikke ny ) 

15   M./O.Garsjø Rustad 6+ 3- 9+ 6- 2+ 0 0 0 8+   
Anb., avgr. Ø for  
Rustadvn.  

16   G. Ruud Rud 0 7- 2- - 3+ 5+ 0 2+ 0 * Anb, ringv (jfr nr 24) 

17   T. Sørlien Rud 4- 10- 0 6- 0 0 0 2- 21-   Anbefales ikke 

18   E./L Lundby Lundby 2- 3- + 2+ 0 0 0 0 2- * 
Anb, få neg, ikke  
spredtbeb.  

19   OVF Østsida - 10- + 7- 0 0 0 2- 20-   Anb ikke (mulig k.delpl.) 

20   OVF Østsida 0 11- 4- 0 0 6+ 0 - 10-   Anb ikke (mulig k.delpl.) 

21   O. Parken Østsida 2- 7- - 0 0 4+ + 0 5- * 
ATV-Viktig fritidstilb.,  
Alt .1 

22   Buraas m.fl Bur-Knai - 10- 3+ 2+ + 0 0 -2 7-   Anbefales ikke 

23   Amundsen Sentrum 9+ 13- 7+ 3+ 2+ 5+ 0 0 13+   Anbefales 

24   A.-L. Røsrud Sentrum 5+ 10- 6+ 2+ 2+ 5+ 0 0 10+   Anbefales 

25   
Rognstad 

Eiend Sentrum 10+ 11- 10+ 3+ + 4+ 0 0 17+   Anb, omr B - sentr.utv. 

26   Hurdal kom. Sentrum 13+ 9- 3+ 2+ 2+ 5+ 0 0 16+   Anbefales 

27   Gulbrandsen Sentrum 13+ 11- 9+ + + 5+ 0 0 18+   Anbefales 

28   ProsjCons. Rognstad 2- 4- + + 0 0 0 0 4-   Anb. ikke (evt kun ø del) 

29   T Rognstad Rognstad 2- 4- + 3- 0 0 0 0 8-   Anbefales ikke 

30   ProsjCons. Strømmen 2+ 2- 3- 2+ 0 2+ 0 0 +   Anbefales 

31   L. Opperud Strømmen 5+ 4- 2+ + 0 0 0 + 5+   Anbefales 

32   E.S.Haugen N. Hurdal                     Anb (boliger, ikke ny) 

33   H. Ringen N. Hurdal 3- 4- 0 0 3+ 0 0 0 4- * Anb., annet marked 

34   H. Rognlien N. Hurdal 2- 6- + 4- 0 0 0 0 11-   Anbefales ikke 
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35   Tabriz AS Østsida 2+ 5- - 0 0 2+ 0 0 3- * 
Anb, dekke ettersp  
+eks. virksomhet  

36   Hammeren Østsida 2+ 3- 3+ 2+ 2+ 4+ 0 2+ 12+   Anbefales 

37   Sundstrøm Rustad 2- 9- 3+ 4- 0 0 0 0 12-   Anbefales ikke 

38a B6R Planmynd. Rustad 6+ 3- 9+ 6- 2+ 0 0 0 8+   Anbefales 

38b B7R Planmynd. Rustad 6+ 3- 9+ 6- 2+ 0 0 0 8+   Anbefales 

39   ByggTech Ruud 9+ 9- - 0 0 7+ i i 7+   Anbefales 

40  Planmynd. H. stadion 11+ 8- 9+ 0 0 3+ 0 0 16+  Anbefales 

41   Planmynd. 
Østsida, 
17/39 9+ 5- 9+ 0 + 5+ 0 0 21+   Anbefales 

42   Planmynd. 
Lundby- 
bakken + 11- -   i 0 3+ 2+ 5- * 

ATV- Viktig fritidstilb., 
Alt. 2 

43   
H. Rognlien, 

ny bruk N. Hurdal 2- 6- + 4- 0 0 0 0 11- * Tilbud mangler i reg.  

44   Planmynd. Røysa 7+ 4- + 0 0 9+ i i 13+   Anbefales 

   

* 
ATV-nr 21 og nr 42 Viktig fritidstilbud, alt  eller alt 2 forutsettes fjernet ved 
sluttbehandling  

 
 
Omdisponering av dyrka mark - alternativer 
KU - landbruk for det enkelte innspill er kortfattet, og tar bla.for seg hvilke jordressurser som 
evt. blir berørt, arealet som evt. blir direkte berørt og evt. konsekvenser for kulturlandskapet. 
Hurdal kommune har relativt begrenset med jordbruksarealer. Dyrket mark utgjør ca. 3 % av 
kommunens totalareal. Det har ved tidligere rulleringer av kommuneplanen vært fokus på at 
dyrket mark ikke blir omdisponert til andre arealformål enn landbruksrettede tiltak. Det har 
derfor vært relativt begrenset med omdisponeringer tidligere i kommunen. Siden 1995 har det 
blitt omdisponert ca. 90 dekar med dyrket mark til andre formål enn LNF.  Hurdal har i dag et 
samlet areal på ca. 7200 dekar dyrket mark.  

 
Kommunen har ved utarbeiding av ny kommuneplan nå lagt særlig vekt på sentrumsnær 
utvikling med ønske om både boliger, næringsbygg og offentlige bygg i samme område. De 
arealene som er til rådighet i sentrumsområdet er svært begrenset og det meste av disse 
arealene som er aktuelle for utbygging her ligger på dyrket mark. Overordnede miljø- og 
planføringer har fokus på en samordnet areal- og transportplanlegging, fokus på 
senterutvikling (kommunesenter, grendesenter) og klare skiller mellom LNF-områder og 
utbyggingsområder. Ved denne rulleringen har det derfor vært fokus på å tette igjen ”hullene” i 
utbyggingsområdene rundt Torget og Rustad med blandet og konsentrert bebyggelse. Dette 
blant annet for å skape liv i stedet, bidra til kombinert bruk av infrastruktur, eks 
kollektivterminal og skoletomt/idrettsanlegg, bidra til redusert transportbehov og legge til rette 
for et bedre kundegrunnlag for kollektivbetjening. Slik det fremkommer av den samlede KU har 
de øvrige miljøfordeler knyttet til nærhet, veid tyngre enn hensynet til jordbruksinteressene 
rundt Torget. 
 
Man er i dag pålagt å utrede mulighetene for alternativ plassering for slik utbygging på annet 
areal enn jordbruksarealer. Alternativ lokalisering av nye utbyggingsområder som bidrar til de 
miljøgevinster listet opp over rundt Torget, finnes ikke, da gjenværende arealer langs riks- og 
fylkesveger som møtes i rundkjøringen på Torget, ikke vil være i gangavstand (over 1 km) fra 
kommunesenteret.  
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Kulturlandskap, sentrum 
Kommunen ser at det blir landskapsmessige utfordringer med ny utbygging, spesielt i forhold 
til det kulturlandskapet/miljøet vi har i sentrum i dag. Det vil derfor være viktig at de 
utbygginger som kommer tilpasses det eksisterende miljøet så langt det lar seg gjøre. I 
bestemmelsene til kommuneplanen legges det føringer på planlegging av utbygginger i 
sentrumsområdet. Her skal hele området ses under ett gjennom en felles reguleringsplan. 
Dette for bla å kunne utforme sentrumsområdet på en måte som bevarer de viktigste 
elementene i det eksisterende kulturmiljøet. Det er også et viktig moment at det skal fortsatt 
skal drives jordbruk på de arealene i sentrumsområdet som ikke blir direkte berørt av evt. 
utbygginger.    
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10. Kommuneplanens arealdel – innhold  

Planforslaget utarbeides iht bestemmelser i ny PBL (plandelen) som gjeldende fra 01.09.09. 
Planarbeidet startet med en planstrategi og varsling av planarbeidet.  Etter at KU er 
gjennomført er det konkretisert hvilke og hvor store areal som avsettes til ulike 
arealbruksformål. Arealbruken er fastsatt på følgende måter: 
 

1. Forslag til nye utbyggingsområder som etter gjennomført KU kom ut med en overvekt 
av positive konsekvenser, er tatt inn i planen. 

 
2. Kommunen har etter planfaglige vurderinger foreslått bygge- og anleggsområder som 

vurderes å være av stor nytte for allmennheten. Dette gjelder:  
• del av eiendommen gnr 17 bnr 39 sørøstre del av området BA/I-7S (sørøst for Hurdal 

Stadion) som utgjør naturlig en del av aktuell tomt for ny skole. 
• Plass for innfartsparkering ved Rv 180 i Rustad, bedrer kollektivtilbudet  
• Plass for utfartsparkering: 

Utfartsparkering med mulighet for utvidelse av aktiviteter ved Hermods plass 
Område for p-plass ved bom i Gjødingsseter (sti/løype mot Fjellsjøkampen) 
Område for p-plass ved Byfellavegen (eks. ”Flystripa”)  

 
3. Etter planfaglige vurderinger har kommunen foreslått arealbruk som detaljer de ulike 

LNF-formålene i større grad enn gjeldende plan 
• område rundt Humletjenn et nærfriluftsområde med lysløypeanlegg  
• områder ned mot Hurdalssjøen  

 
4. I samarbeid med Statens vegvesen er det utarbeidet støysoner for de mest trafikkerte 

vegene i kommunen. Disse er deretter lagt inn på plankartet 
 

5. Det er utarbeidet et eget temakart for viktige kulturlandskap, kulturmiljøer.  
 
FORHOLDET TIL GJELDENDE PLAN, KOMMUNEPLAN FOR HURDAL 2000 - 2015: 
 

6. De aller fleste utbyggingsområder i gjeldende kommune er videreført som områder for 
bebyggelse og anlegg. Dette gjelder både områder som viser eksisterende arealbruk/ 
områder som det er utarbeidet reguleringsplaner for og områder vist som planlagte 
utbyggingsområder. Også de fleste andre arealformålene i gjeldende plan er videreført, 
men da med arealformål/ benevnelser iht ny PBL (plandel). Dette gjelder f.eks områder 
avsatt som LNF-områder med tillatelse til oppføring av spredt bebyggelse og båndlagte 
områder. Når det gjelder områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag er det 
foretatt noen nye endringer/tilpasninger.   
 
Rammeplan for avkjørsler er videreført. 
 

7. I gjeldende kommuneplan manglet inntegning av en del eksisterende virksomheter. 
Dette gjelder virksomheter hvor en annen arealbruk enn LNF i lang tid har vært 
etablert/tillatt som enkeltvedtak. Flere slike virksomheter er nå tegnet inn på 
plankartet. Dette gjelder institusjoner, sagbruk, industribedrifter, verksteder, 
idrettsanlegg, fritidsbebyggelse etc. 

 
På plankartet er arealene avsatt/disponert til ulike arealbruksformål iht. plan- og 
bygningslovens § 11-1, MDs lovkommentar av 01.07.09 og ”Veileder til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister”, 01.07.09. Det er også iht §11.9 – 
11.11. gitt generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel og bestemmelser til ulike 
arealformål. 
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10.1 Arealbruksformål for ulike områder i kommuneplanen 
Under gis det en opplisting av arealbrukskategorier og hvilke formål/underformål som er 
benyttet i planen. Slik det fremkommer av tegnforklaringen til planen er det skilt mellom 
nåværende og fremtidig arealbruk. Som nåværende områder for bebyggelse og anlegg regnes 
de som allerede er bebygd og områder hvor det finnes en vedtatt reguleringsplan. For at et 
område skal avmerkes som nåværende arealstatus, er det således ikke tilstrekkelig at område 
finnes avsatte til dette formålet i gjeldende (foregående) kommuneplan.  
 
 
 

AREALFORMÅL: Nye, fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, uten 
underformål (1001) 

BA/I-7S 

Generelt formål for bebyggelse og anlegg kombinert med idrettsanlegg. 
Jordbruks-arealene på Brustad sammen med Hurdal stadion vurderes å være en 
meget aktuell tomt for ny skole. Blir det ikke etablert skole her, kan andre 
byggeformål fastsettes gjennom reguleringsplan. 
Mulig tomter for ny skole i komb. med andre formål, eksisterende skolebygg, 
ønsker fortsatt noe åpenhet i formål for området 

S-5S 

(Fra Gamle kommunen og vestover til elva kan være en aktuell tomt for ny 
skole. Blir det ikke etablert skole her, kan andre byggeformål fastsettes 
gjennom reguleringsplan.)  
Området er foreslått tatt ut i endret forslag av 14.04.10 og er opprettholdt i 
endelig vedtak. 

BA-6S 

Det er ønskelig at eiendommen som i dag benyttes til campingplass evt. også 
kan videreutvikles med nærings- og/eller boligbebyggelse eller fortsatt benyttes 
til fritids- og turistformål. Ved videreutvikling av eiendommen, forutsettes 
fremtidig/helhetlig arealbruk på eiendommen først avklart gjennom 
reguleringsplan og ROS 

 
AREALFORMÅL:  
Eksisterende områder for Bebyggelse og anlegg, uten underformål (1001)  
For Strømmen skole, Kjerkekretsen skole og Hurdal ungdomsskole er dette formålet benyttet. 
 
 
AREALFORMÅL:  
Nye, fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, sentrumsformål (1130) 

S-1S,  
S-2S 

Disse områdene blir i dag dyrket, men siden områdene ligger meget nært opp 
mot sentrum og blir inneklemt av bebyggelse på alle kanter er 
samfunnsinteressen knyttet til en annen utnyttelse av arealene til utvidelse av 
sentrumsfunksjoner rundt Torget vurdert til større enn ivaretagelse av disse som 
jordbruksareal. Områdene foreslås derfor utviklet som en del av 
sentrumsbebyggelsen rundt Torget/rundkjøringen, men dette forutsetter også at 
områdene gis en høy utnyttelse. 

SBe-3S 

For tunet på Brustad som i dag benyttes til servering/utsalg foreslås en 
arealbruk som muliggjør en videreutvikling av tunet med formålet 
sentrumsbebyggelse, formålet kombineres med bevaring av kulturmiljø for 
gårdstunet 

S-4S 

For eiendommen Molstad som i dag benyttes til servering/utsalg foreslås en 
arealbruk som muliggjør en videreutvikling rundt tunet med formålet 
sentrumsbebyggelse.  I endret forslag av 14.04.10 er byggeområde begrenset til 
å omfatte en utvidelse av eksisterende tun (omdisponert dyrket areal reduseres 
fra 15 til 3 dekar dyrket areal) og er opprettholdt i endelig vedtak. 

AREALFORMÅL:  
Eksisterende områder for Bebyggelse og anlegg, sentrumsformål (1130) 
For områder rundt Torget som inneholder eksisterende forretninger, og forsamlingslokaler 
inkludert Rådhuset er dette arealformålet benyttet.  
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AREALFORMÅL:  
Nye, fremtidige områder, kombinert bebyggelse og anlegg (1800) 

BN-2R 
 

Del av eiendommen som i dag ligger rett nord for nærbutikk/møtested i 
grendesenteret, Rustad og nært opp til ”kollektivterminalen” disponeres for 
blandet nærings- og boligbebyggelse. 

BN 
(Lykkja) 

Del av eiendommen som i gjeldende kommuneplan er avsatt til boligformål 
inkludert gamle ”Strømmen Handel” nord for Hurdal Verk endres nå til 
kombinert bolig og næringsformål 

 
AREALFORMÅL: Nåværende områder for Bebyggelse og anlegg, kombinert 
bebyggelse og anlegg (1800) 
 Dette gjelder områder som ligger innenfor en gjeldende reguleringsplan eller er 
tillatt omdisponert for dette formålet gjennom enkeltvedtak. Eksempel på slike 
områder er institusjonene Haraldvangen og Hurdalssenteret langs østsiden av 
Hurdalssjøen. 
 
 
AREALFORMÅL: Nye, fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, 
boligbebyggelse (1110) 
Dette er i all hovedsak områder som ligger inne i gjeldende kommuneplan, dette gjelder 
områdene som på plankartet er merket 2,4, 5,6,7,8 (alle i sentrum) Strand (Erikstellet) og 
B1L (Skrukkelia, Lundberg). Området Knaimoen er endret fra Industiområde til boligområde 
da det ligger inntil boligbebyggelse. For flere av områdene som ble lagt inn ved forrige 
kommuneplanbehandling er det i etterkant utarbeidet reguleringsplan for, dette gjelder 
område 3, del av 4 (soneplan for hele område) og del av 5. De gjenværende rene 
boligområdene vurderes fortsatt å være blant de mest egnede (beste) områdene for dette 
formålet og av tilstrekkelig størrelse slik at behovet for å legge inn store, nye områder ved 
denne rulleringen ikke synes å være nødvendig. Dette betyr likevel ikke at områder som er 
konsekvensutredet, men som ikke er lagt inn i planen kan komme inn ved senere rulleringer.  
 

B-5R 
Dette er et noe større område i gangavstand fra grendesenteret Rustad, med flott 
utsikt over Hurdalssjøen 

B4R, B6R, 
B7R Mindre fortettingsområder i grendesenteret Rustad 

B-8S 

Denne teigen ligger mellom områdene 2 og 4 i gjeldende kommuneplan ved 
Torget. Da det går en stor kraftlinje (Gjøviklinja) nord for området og en 
fylkesveg sør for området, begrenser dette utbyggingsmulighetene på teigen, 
men for å sikre en god utnyttelse, atkomst, parkering etc for området 2 i 
gjeldende plan, er det en stor fordel at dette området legges inn som ”en del av” 
dette byggeområde. 

AREALFORMÅL: Nåværende områder for Bebyggelse og anlegg, 
boligbebyggelse (1110) 
Dette er eksisterende boligbebyggelse som ligger som feltbebyggelse, områder hvor det finnes 
vedtatt reguleringsplan eller husklynger/grender hvor det ligger til rette for fortetting 
 
AREALFORMÅL: Eksisterende områder for Bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse 
(1120) 
Dette er eksisterende boligbebyggelse som ligger som feltbebyggelse, områder hvor det finnes 
vedtatt reguleringsplan eller husklynger/grender hvor det ligger til rette for fortetting 
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AREALFORMÅL: Fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, tjenesteyting 
(1160) 
Et område sør for Hurdalsenteret på Østsiden av Hurdalssjøen (kombinert med areal for 
næringsformål, med begrensinger nedfelt i planbestemmelsene ) 
 
AREALFORMÅL: Nåværende områder for Bebyggelse og anlegg, tjenesteyting 
(1160) 
Skoler, kirke, sykehjem, som vil bestå Eks: Gå ut senteret, Silvifuturum, Hurdal Verk 
 
AREALFORMÅL: Fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, fritids og turistformål 
(1170) 

Campingplass; Midtsslåtten(vestsida av sjøen) 
Har vært drevet campingplass her tidligere, noe området fortsatt bærer preg av. 
AREALFORMÅL: Nåværende områder for Bebyggelse og anlegg, fritids og turistformål 
(1170) 
Campingplass; Haugnesodden (østsida av sjøen) 
 

Severdigheter; Hurdal Bygdemuseum, Rognlisaga 
 
Utfartsparkeringsplasser; Hermods plass, Svartungsvegen, Gjødingsseter, 
Veslefossen, Byfellavegen 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hensikten med disponeringen er å tillate utvidelser og nye etableringer ved dagens 
severdigheter og utgangspunkt for friluftsliv.  Dette både parkeringsplasser og 
eventuelle mindre bygg og anlegg som tilrettelegger for fritids- og 
turistattraksjonene. 
 
AREALFORMÅL: Nye, fremtidige områder for Bebyggelse og anlegg, 
næringsvirksomhet (1300) 

NBe-1R 

Området Gamle Rustad Bruk avsettes til næringsformål kombinert med 
bevaring av kulturmiljø. Dette gir mulighet til å utvikle område med spesiell 
tilrettelagt næringsvirksomhet, slik at området særpreg ivaretas og slik at 
det også kan åpnes for et bredt publikumsbesøk. 

N6R 
SØ for kryss Jeppedalsv/Kongeliv. Foreslått arealbruk vurdert i 
sammenheng med en annen bruk av området Rustad Bruk. 

 

Nåværende områder for Idrettsanlegg (1400) 
Hoppbakke, fotballanlegg, alpinbakke (i egen kommunedelplan vil muligheter knyttet 
til videreutvikling av anlegget utredes) 
 
Fremtidige områder for Grav- og urnelund (1700) 
Ingen nye områder 
Nåværende områder for Grav- og urnelund (1700) 
Dagens kirkegårder 
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NR2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
På grunn av plankartets målestokk er ikke dette arealformålet i særlig grad delt i ulike 
underkategorier med definerte formålsflater. I kommunesenter og grendesenter er 
kollektivknutepunkt og parkeringsplasser (innfartsparkering) vist. 
 
Nåværende og Fremtidig hovedvegnett for gang- og sykkelveger er vist med streksymboler på 
kartet. Hovedvegnettet fremkommer av kartgrunnlaget og med tilhørende støysoner 
(hensynssone A). Dette fremkommer også av rammeplan for avkjørsler.  
Under denne hovedkategorien er følgende formål/underformål er benyttet: 
 
Formål Kode Områder Begrunnelse 
Samferdselsanlegg 
 

2001 I grendesenter Stor bussholdeplass, 
oppsamling for mange 
husstander i Rustad. 

Kollektivknutepunkt 2070 Ved Torget Her er det omstigning, ny skole 
og ønske om sentrumsutvikling 

Parkeringsplass 2080 I kommunesenter og 
grendesenter  

Behov for flere 
innfartsparkeringsplasser 

 
NR3. Grønnstruktur 
Det generelle underformålet grønnstruktur samt naturområde og friområde er benyttet i planen 
 
NR4. Forsvaret (ikke benyttet) 
 
NR5. Landbruks- Natur- og friluftsområder, LNF-områder 
Områdene kan derimot deles opp i soner hvor det kan gis utfyllende bestemmelse til de ulike  
sonene. Bestemmelsen kan da gi rammer for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse og 
ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring og om fritidsbebyggelse. 
To soner er benyttet;  

• bokstav a: generelle sone uten noen form for restriksjoner på landbruks-, natur- og 
friluftsliv   

• bokstav b: sone hvor spredt boligbebyggelse tillates, ingen endringer i omfang-
/avgrensing fra gjeldende kommuneplan hvor det ble foretatt en nøye avveining.  

Det forutsettes ikke ny fritidsbebyggelse i noen av disse sonene. 
 
NR6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
Vann og vassdrag kan dekke mange forskjellige behov og funksjoner. Innenfor planområdet 
ligger Hurdalssjøen, aktuelle bruksområder for sjøen kan være til vannforsyning (drikkevann, 
irrigasjon, industri), rekreasjon (bading, båtliv, ferdsel, fiske), resipient for utslipp, grunnlag for 
dyre- og planteliv samt inneha landskapsmessige og kulturhistoriske verdier. I tidligere tider 
kunne denne nok også ha en viktig funksjon som en transportåre og næringsmessig for fangst 
og fiske. På vinteren har den en funksjon som ferdselsvei spesielt for vilt, men det foregår også 
ulike friluftsaktiviteter for mennesker, som skøyte-/skigåing, sledekjøring etc. 
 
Under denne hovedkategorien er følgende formål/underformål er benyttet:  
 
Formål Kode Områder Begrunnelse 
Bruk og vern av  
Sjø og vassdrag 

6001 Generelt for større vann   

Friluftsområde 6700 Ved campingplasser og 
andre utbyggingsområder 

Gir mulighet for å tillate 
tilrettelegging for friluftsliv, men 
også ”regulere” bruken. 

Naturområde 
(nåværende) 

6800 Deler av vassdraget som 
er særegne naturområder  

Områder som er vernet etter 
naturvernloven og PBL. 
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10.2 Arealoversikt 
Arealberegningene under er utredet av det digitale kommuneplankartet samt NIJOS; markslag-
/bonitetskart og Statens kartverk, grunnkart. Da det er jobbet med dette i liten målestokk, er 
ikke hvert enkelt lite område(polygon) med ulike markslag blitt med i beregningen, slik at 
tallene er noe grovmasket, men gir likevel en tilstrekkelig oversikt på dette overordnede 
plannivået.  
 
 
Areal for hovedformål Bebyggelse og anlegg – arealer pr underformål 
Formål Fremtidig dekar  
Bebyggelse og anlegg, BA(1001), uten under formål 70 
Boligbebyggelse, B (1110) 1388 
Fritidsbebyggelse (1120) 159 
Sentrumsformål (1130) 65 
Andre byggeområder  
 
 
 
Tabellen for omdisponering av dyrket mark viser kun de nye områdene for bebyggelse og 
anlegg som medfører en omdisponering av fulldyrket dyrket mark. Med unntak av utvidelse av 
næringsområde Byggtech ved Rud ligger samtlige av områdene i sentrum, Torget.  
I tillegg er noe av utbyggingsarealene vest for Rv 120 i Rustad beitemark, disse arealene i 
Rustad fremkommer ikke under. 
 
 
Områdebetegnelse Hvor? Andel dyrket i dag 

S-1S Sentrum - Torget 15 
S-2S Sentrum – Torget 5 
S-4S Sentrum – Torget 3 
Sbe-3S Sentrum – Torget 6 
BA-6S Sentrum – Torget 7 
BA/i-7S Sentrum – Torget 69 
Næringsomr. Byggtech  Ruud 19 
Strand, del av gnr/bnr 6/4 Strand 2 
Nordre del av gnr/bnr 17/39 Sentrum – Torget 5 
Søndre del av gnr/bnr 17/39 Skogstad 4 
   
Totalt  135 
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11. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ved å stille følgende spørsmål A-C, kan en få avdekket eventuelle uønskede hendelser som 
følge av (ny) arealbruk i kommuneplanen: 
 

A) Finnes det allerede områder avsatt i forrige (gjeldende) kommuneplan eller regulerte 
områder som er utsatt for virksomhetsfarer og/eller naturfarer?  
 
Ved en vurdering av dette er en kommet frem til følgende vurdering: 
Det finnes noen bolighus og anlegg som ligger så nær Hurdassjøen/vassdraget at de 
kan være utsatt for flom. 

 
Dette gjelder blant annet hestesportssenter ved Elverhøy, idrettstadion og 
campingplass/industribedrift (Eidsvoll industri) i nordenden av Hurdalssjøen.  Da 
risikoen for overflomming er relativt lav, og dette er en type anlegg hvor 
konsekvensene ved beskjedne oversvømmelser vil være relativt små, anses dette å 
være akseptabelt.  
 

B) Finnes det naturfarer som må vurderes og tas hensyn til ved fremtidig arealbruk? 
 
KLIMA BERØRER ALLE NATURFARER: 
Ved vurdering av dette spørsmålet er det viktig å være klar over at klima berører alle 
naturfarer. Det vil bli varmere, havet vil stige, vi vil få flere ekstremværhendelser og 
mer nedbør. Vi kan ikke lenger basere oss kun på historiske data når vi vurderer risiko 
 
 
nr Naturfarer (uønskede hendelser): Vurdering: 
B1 Flom, erosjon og isgang Relevant 

 Havnivåstigning/ vanninntregning /stormflo Ikke relevant 
B2 Skred; jord- og flomskred Relevant 
 Skred; snøskred, sørpeskred, steinsprang, fjellskred og 

tsunami, undersjøiske skred og tsunami 
Ikke relevant 

B3 Skog- og gressbrann Relevant, * 
B4 Sterk, vind – storm/orkan Relevant 
 Ekstrem nedbør (uønskede hendelser, årsak og mottiltak 

vurderes å være dekket opp av B1 og B2)  
Relevant 

B5 Radon Relevant 
 

C) Finnes det menneske- og virksomhetsbaserte farer som må vurderes og tas hensyn til i 
fremtidig arealbruk? 
  
nr Menneske- og virksomhetsbaserte farer (uønskede hendelser): Vurdering: 
 Uhell/ulykke med farlige stoffer Ikke relevant 
 Oppbevaring og bruk av eksplosive varer Ikke relevant 
 Storbrann Ikke relevant 
 Ulykker med transportmidler   Ikke relevant 

C1 Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur (vannforsynig) * 
 Sårbare objekter) ** 
 Terror og sabotasje Ikke relevant 

C2 Forurensing i grunnen Relevant 
C3 Elektromagnetisk stråling Relevant 
   
 
*  Vurdert i kommunens beredskapsplan 
**  Vurdert i KU  
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11.1 Oppsummering av ROS 
Under følger en oppsummering av forhold som er kommet opp ved utredning av uønskede 
hendelser som følge av forslag om ny arealbruk (nye områder for bebyggelse og anlegg) i 
kommuneplanen. Områdene er konsentrert rundt kommunesenteret, Torget og grendesenteret 
Rustad. Siden flere områder ligger relativt samlet er flere områdene behandlet samlet der 
temaene og problemstillingene er like. I eget ROS-dokument, er det på 7 ulike skjema vurdert 
slike uønskede hendelser innenfor følgende tema: 

B1 Flom, erosjon og isgang  
B2 Skred; jord- og flomskred eller steinsprang 
B3 Skog- og gressbrann 
B4 Sterk, vind – storm/orkan   
B5 Radon 
C2 Forurensing i grunnen 
C3 Elektromagnetisk stråling 

 
B1) Faren for oversvømmelser innenfor noen av de nye områdene for bebyggelse og anlegg 
rundt Torget vil i stor grad avhenge av at Hurdalselva eller evt. Hurdalssjøen flommer/stiger 
over sine normale bredder. For noen av områdene vurderes risikoen så stor at tiltak som 
forhindrer kritiske konsekvenser må dokumenteres ved detaljplanlegging av tiltak i disse 
områdene. Det er også vurdert slik at det gjennom mottiltak vil være mulig å redusere risikoen 
slik at områdene kan utvikles iht foreslått arealbruk.  
 
B2) Utredning foretatt for B-5R og B1-L. Ved opparbeidelse av disse områdene bør det for B1-
L, kartlegges områder med løse steiner sprekkdannelser i skrenter og deretter fjerne, sikre 
disse. For B-5R er det viktig å unngå løsmasseskråninger med for stor stigningsgrad som 
permanente løsninger.  
 
B3) For å redusere konsekvensene av skog og gressbranner, vil det kunne være et aktuelt 
mottiltak at det etableres soner fri for skog og langt gress inn mot bebyggelsen. Risikoen er 
vurdert som så liten, at det ikke er stilt noe krav om slike tiltak for noen områder i planen.  
 
B4) For å redusere konsekvensene av sterk vind, vil det kunne være et aktuelt mottiltak at det 
etableres soner fri for skog og langt gress inn mot spesielt boligbebyggelse. Risikoen er vurdert 
som så liten, at det ikke er stilt noe krav om slike tiltak for noen områder i planen. 
 
B5)Tiltak for å redusere faren/konsekvensene av å bygge på områder med radon i grunnen, er 
så enkle og godt dokumenterte at dette er noe som ikke vurderes å være noe problem. 
 
C2) Der forurensede masser blir påvist, skal disse fjernes eller skjermes. 
 
C3) Fare-/ miljøsone - kraftlinje, elektromagnetisk stråling. 
For å hindre at befolkning utsettes for magnetfelt langs høyspentlinje, er det gitt følgende 
bestemmelse for del av område B-8S som ligger innenfor sone som er ”utredningspliktig” 
”I område for bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse (område B-8S) tillates det ikke oppført 
noen bebyggelse med oppholdsrom eller tilrettelagte uteoppholdsarealer innenfor denne 
sonen.”   
 
I tilknytning til ROS-analysen er det også utarbeidet temakart som ligger med som vedlegg i 
egen ROS-rapport: Temakart Sentrum, ROS flom og ras 
For øvrig vises det til: - Hurdal kommunes beredskapsplan med ROS og NVE, Flom og 
vannlinjeberegning i Hurdalselva. 04.07.  
 
Med bakgrunn i denne analysen, er det ikke avdekket forhold som tilsier at den 
foreslåtte arealbruken ikke kan eller bør gjennomføres. 
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12. Bestemmelser og retningslinjer 

12.1 Generelle bestemmelser til kommuneplan (PBL§ 11-9, nr 1-8) 
  
1. For bygge- og anleggsområder skal det utarbeides reguleringsplan før det gis 

byggetillatelse eller før det gjennomføres tiltak.  
For områdene rundt Torget og i Rustad skal det utarbeides en felles reguleringsplan, 
områderegulering før utbygging kan skje, jfr.bestemmelser til hensynssone e). 
 

2. For bruk av utbyggingsavtaler skal det fattes eget prinsippvedtak/forutsigbarhetsvedtak 
i kommunestyret,  jfr pbl § 64a (eller evt. § 17-2 i forslag til revidert pbl 
byggesaksdelen). Vedtaket vil angi i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning 
for utbygging, og synliggjøre kommunens forventninger til utbyggingsavtalen. 
 

3. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for de enkelte områdene for 
bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp, inkludert 
overflatevann.  Av rammeplanen skal det fremkomme hvilke krav som stilles til nærmere 
angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i forbindelse med nye 
bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike løsninger, og krav til 
det enkelte anlegg, jf. § 18–1.  

 
4. Før de ulike områdene for fremtidig bebyggelse og anlegg kan tas i bruk skal nødvendig 

samfunnsservice, teknisk infrastruktur og grønnstruktur være etablert. For de ulike 
områdene for bebyggelse og anlegg langs Fv 554 eller Rv 180 i sentrum skal gang- og 
sykkelveg minimum opparbeides fra rundkjøringen på Torget frem til hovedatkomst til 
det aktuelle området, før dette tas i bruk. Før det iverksettes regulering av 
utbyggingsområder i Rustad skal det utarbeides en overordnet plan for trafikkavvikling 
og trafikksikkerhet. Før utbyggingsområdene tas i bruk skal nødvendige 
trafikksikkerhetstiltak langs Fv 120 utredes og gjennomføres. Trafikksikkerhetstiltakene 
må særlig prioritere tiltak for å redusere tilfeldig kryssing av Fv 120. 
 

5. For alle nye tiltak planen legger til rette for, skal det legges vekt på universell 
utforming av disse.  
Ved ny bebyggelse innenfor nåværende boligbebyggelse skal utnyttelsesgraden for 
småhusbebyggelse ikke overstige BYA=25 %, maksimal mønehøyde skal ikke overstige 
9 meter.  
Innenfor områder som åpner for ny boligbebyggelse skal det finnes egnede 
uteoppholdsarealer for barn, unge og voksne. Dette skal være områder hvor barn og 
unge i ulike aldersgrupper kan skape sitt miljø til ulike årstider. Slike arealer skal være 
sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.  
Innenfor nåværende område for bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse som ikke 
inngår i reguleringsplan tillates oppført ny fritidsbebyggelse med bruksareal inntil 
200m2  inkludert uthus. Innenfor områder som ligger innenfor vedtatt reguleringsplan 
med reguleringsbestemmelser, er det disse som er styrende for utnyttelsen.  
 
Innenfor område for bebyggelse og anlegg, uten underformål og bebyggelse og anlegg, 
underformål sentrumsformål (S) eller sentrumsformål kombinert med bevaring tillates 
ikke bygninger hvor hoveddelen har industri eller lagerfunksjon. 
Innenfor område for bebyggelse og anlegg, kombinert næringsvirksomhet og bevaring 
av kulturmiljø, Rustad bruk, merket NBe-1R tillates ikke nye større bedrifter med 
svært støyende industri eller lagervirksomhet som hovedformål. 
 
Innenfor område for bebyggelse og anlegg, kombinert offentlig eller privat 
tjenesteyting og næringsvirksomhet, merket ”Sæterhagan” tillates ikke etablert 
industri/lagerbedrifter,  handelsvirksomhet eller institusjoner av typen barnehage, 
undervisning, bibliotek, kino mv. 
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6. Ved utbygging i områder som er eksponert fra Hurdalssjøen skal det tas særlig hensyn 

til landskapsverdiene, fjernvirkning fra sjøen.  
I nye områder for bebyggelse og anlegg med støyfølsomme virksomheter, som ligger i 
områder med støy over gjeldende grenseverdier i T1442, jfr. bestemmelse for sone a, 
skal nødvendige skjermingstiltak gjennomføres før bebyggelsen kan tas i bruk.  

 
7. Ved utbygging/fortetting i Rustad og Torget og ved utbygging i LNF-områder med 

spredt boligbygging skal det tas hensyn til bevaring av eksisterende bygninger, annet 
kulturmiljø og landskap. Gjeldende kulturminneplan skal være retningsgivende for 
kommunens forvaltning. Ny spredt boligbebyggelse i LNF-områder skal ikke skje på 
dyrka mark. 
 

8. For fremtidige områder for bebyggelse og anlegg skal det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan avklares og belyses:  
 

• Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, 
opparbeidelse av uteoppholdsarealer, krav til skilt og reklame, parkering.  

• For områdene BA-6S og BA/I-7S skal tiltak som forhindrer kritiske konsekvenser 
knyttet til overflomming av Hurdalssjøen, vassdraget dokumenteres. 

• Miljøkvalitet, estetikk, hensyn til natur, landskap og grønnstruktur skal belyses. 
• Hvorledes bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø vil bli ivaretatt skal 

dokumenteres. 

12.2 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3, 4  

(hjemmel og nummerering følger av pbl § 11-10).Til arealformål nr. 1, 2 og 3 i § 11-7 gis 
følgende bestemmelser: 
 

1. Fritak for reguleringsplikt 

I nåværende områder for bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse kan det tillates oppført 2 
stk. ene- eller 1 tomannsboliger etter søknad om tillatelse, uten at denne inngår i en 
reguleringsplan. Dette forutsettes at de rammer som er gitt for ny fritidsbebyggelse i de 
generelle bestemmelsene i § 5 følges, at evt teknisk infrastruktur er eller vil bli godkjent av 
kommunen, og at eiendommen har en godkjent avkjøring til parkeringsplass fra offentlig 
veg. 
 I nåværende områder for bebyggelse og anlegg, fritidsbebyggelse kan det tillates oppført 
1 hytte/fritidsbolig uten at denne inngår i en reguleringsplan. Dette forutsettes at de 
rammer som er gitt for ny fritidsbebyggelse i de generelle bestemmelsene i § 5 følges, at 
evt teknisk infrastruktur er eller vil bli godkjent av kommunen, og at eiendommen har en 
godkjent avkjøring til parkeringsplass fra offentlig veg. 

 
4.  Rammeplan for avkjørsler; Strenghetsklasser for avkjørsler til veg 
 

Streng holdningsklasse: 
Rv 180, Rv 120 og Fv 553 (til Haugbrua i nord) for disse vegene gjelder:  
a. Antall avkjørsler må være begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler 
b. Ny(e) boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger reguleringsplan 
c. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på fremtidig utviklingsmulighet. 
d. Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når denne oppfyller tekniske krav 
e. Utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være et visst antall 

brukere av avkjørselen. 
 

Mindre streng holdning: 
Fv 553 (nord for Haugbrua og mot øst til Melby), for disse vegene gjelder:  
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a. Antall direkte avkjørsler til vegene må være begrenset. Dette gjelder også 
driftsavkjørsler 

b. Ny(e) boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på 
fremtidig utviklingsmulighet. 

c. Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt gis. 
 

Lite streng holdning: 
Fv 552 (Rustadvegen og Knaimovegen), for disse vegene gjelder: 

Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til 
avkjørselsutforming oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette kan adkomst henvises til 
nærliggende eksisterende avkjørsel. 
 

I nåværende områder for bebyggelse og anlegg, underformålene: -boligbebyggelse, og  
- fritidsbebyggelse gjelder: 

• Inntil 50 meter langs veger avmerket med streng holdning på ”rammeplan for 
avkjørsler”, skal søknader om å sette i verk nye bygge- og anleggstiltak forelegges 
Statens vegvesen, før kommunen kan ta stilling til denne.  

• Inntil 15 meter fra veger som i rammeplanen er avmerket med mindre eller lite 
streng holdning, kan kommunen godkjenne søknader om bygge- og anleggstiltak 
på eksisterende bebygde eiendommer, forutsatt at utvidelsen ikke kommer 
nærmere vegen enn 15 meter. 

• Det tillates tiltak for vedlikehold av eksisterende bygningsmasse også innenfor 
byggegrensene oppgitt i de to kulepunktene over. 

12.3 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6  
(hjemmel og nummerering følger av pbl § 11-10) 

Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 gis følgende bestemmelser:  
 
 2) I LNF-område, b (nr 5.) tillates oppført ene- eller tomannsboliger etter søknad om 
tillatelse. For mer enn to boenheter må det utarbeides reguleringsplan.  
Ved ny boligbebyggelse i disse områdene skal utnyttelsesgraden ikke overstige BYA=25 %, 
maksimal mønehøyde skal ikke overstige 9 meter.  
Ny bebyggelse skal ikke legges på dyrka mark og skal tilpasses omkringliggende bebyggelse 
og landskap. 
I LNF-områder, b (nr. 5), gjelder:  

• Utbygging må være i samsvar med rammeplan for avkjørsler, jfr pkt. 1.2. 
• Inntil 50 meter langs veger avmerket med streng holdning på ”rammeplan for 

avkjørsler”, skal søknader om å sette i verk nye bygge- og anleggstiltak 
forelegges Statens vegvesen, før kommunen kan ta stilling til denne.  

• Inntil 15 meter fra veger som i rammeplanen er avmerket med mindre eller lite 
streng holdning, kan kommunen godkjenne søknader om bygge- og anleggstiltak 
på eksisterende bebygde eiendommer, forutsatt at utvidelsen ikke kommer 
nærmere vegen enn 15 meter 

• Det tillates tiltak for vedlikehold av eksisterende bygningsmasse også innenfor 
byggegrensene oppgitt i de to kulepunktene over. 

I de ulike grendesamfunnene tillates er det i planperioden følgende grenser for antall 
boenheter: 
 
Område, grend Maks antall boenheter i 

planperioden 
Erikstellet 30 
Østgrenda 10 
Rognstadgrenda 10 
Brattlia 10 
Skrukkelia 15 
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Rustad 20 
Jeppedalen 10  

 3) I friluftsområde i sjø (nr 6.) tillates oppført mindre badeanlegg som badebrygge, 
vannsklier, varselsbøyer eller tilrettelagte fiskeplasser.  

 

 5) Begrensinger i bruk i sone inntil 100 m. fra vassdrag. 
I område for bebyggelse og anlegg (nr 1.), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
(nr 2.) og LNF-område,b (nr. 5) gjelder: 
 
Inntil 100 meter langs innsjø og vann, er det forbudt å sette i verk nye bygge- og 
anleggstiltak uten at dette inngår i reguleringsplan.  
I LNF-område, b (nr. 5) inntil 50 meter fra øvrige deler av vassdraget, jfr. første setning, er 
det forbudt å sette i verk nye bygge- og anleggstiltak uten at dette inngår i reguleringsplan.  
I LNF-område, b (nr. 5) inntil 30 meter fra vann og øvrige deler av vassdraget kan det etter 
søknad tillates tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 20-3 dersom dette er knyttet til 
eksisterende bygningsmasse og ikke medfører utvidelse mot vassdraget.  
I LNF-område,b (nr. 5) tillates tiltak for vedlikehold av eksisterende bygningsmasse også 
innenfor sonen på 30 meter fra vann og øvrige deler av vassdraget. I denne sonen tillates 
derimot ikke nye bygningstiltak eller utvidelser av eksisterende bygningsmasse eller noen 
form for terrenginngrep eller andre konstruksjoner og anlegg, unntatt fra dette er tiltak i sone 
C2, friluftsliv langs vassdrag, jfr. retningslinje for hensynssone C2. 
 

12.4 Bestemmelser til hensynssoner: 
(hjemmel og nummerering følger av pbl § 11-8) 

 
a7) Sikringssone for Drikkevann 
Innenfor sone tillates ikke bygge- og anleggsvirksomhet eller annen virksomhet som medfører 
fare for forurensing av drikkevannet. 
 

a2)  Støysone skytebanestøy, Rød og gul sone, over 60 dB (jfr. T-1277, pkt 4.1) 
Områder for bebyggelse og anlegg: 
Ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i 
eksisterende/regulerte områder, Opperud/Nymoen og fremtidige områder, omr 2 og 5 skal 
nødvendige støytiltak ved skytebanen iverksettes samtidig med opparbeidelse av bebyggelsen 
for å sikre akseptabelt støynivå ute og inne.  
 
a3)  Støysone vegtrafikkstøy, Rød og gul sone, over 55 Lden (jfr. T-1442) 
Områder for bebyggelse og anlegg: 
Ved planlegging og behandling av enkeltsaker med støyømfintlige virksomheter (etter plan- og 
bygningsloven) i eksisterende, regulerte eller fremtidige områder langs riks- og fylkesveger 
skal nødvendige støytiltak iverksettes samtidig med opparbeidelse av bebyggelsen for å sikre 
akseptabelt støynivå ute og inne. 
Områder for LNF-formål: 
Ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven med støyfølsomme 
bruksformål, skal nødvendige støytiltak iverksettes samtidig med utbygging for å sikre 
akseptabelt støynivå inne og ute.  
 
a4)  Fare-/ miljøsone - kraftlinje, elektromagnetisk stråling. 
I område for bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse (område B-8S) tillates det ikke oppført 
noen bebyggelse med oppholdsrom eller tilrettelagte uteoppholdsarealer innenfor denne sonen.   
 
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer 
For områdene avsatt til:  
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• sentrumsformål (S) og til generelle områder for bebyggelse og anlegg, nåværende og 
fremtidige rundt Torget   

• eksisterende og fremtidige områder for bebyggelse og anlegg i Rustad 
skal det utarbeides en felles reguleringsplan, områderegulering før utbygging kan skje. 

 
For område Rognlia sør, hvor det planlegges 5-7 småbrukseiendommer, skal det 
utarbeides en felles reguleringsplan,områderegulering før deling kan finne sted. 

 
f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 
Gjeldende reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er illustrert på plankartet med de 
arealbruksformål som gjelder for disse, sammen med vertikal skravur (denne hensynssonen).  
Innenfor disse sonene er arealformål og reguleringsbestemmelser som følger 
reguleringsplanvedtaket gjeldende, til de blir opphevet eller endret av kommunen. 
 
Unntatt fra dette er reguleringsplan for Knaimoen og deler av Mjølnerhaugen hvor 
kommuneplan omdisponerer det aktuelle området til et annet arealformål. 

12.5 Retningslinjer til hensynssoner: 
(hjemmel og nummerering følger av pbl § 11-8) 

 
c) Sone C1 og C2 med særlige hensyn til friluftsliv og C3 med særlige hensyn till 

naturvern  
 
Sone C-1 - med særlige hensyn til friluftsliv;  
Område ved Lundbybakken, Humletjenn skal ivaretas som et særskilt viktig nærfriluftsområde. 
Skogbruk skal skje på en slik måte at eksisterende og evt nye idretts-/friluftsanlegg ikke 
ødelegges. 

Sone C2 med særlige hensyn til friluftsliv  
For sone C2 gis følgende retningslinjer for arealbruk: det tillates opparbeidet: stier, særskilt 
tilrettelagte stier for ulike brukergrupper, plasser for opphold, og mindre tiltak for bruk av 
Hurdalssjøen. Det kan tillates mindre bygg- og anlegg for å fremme formålet innenfor hele 
sonen. Slik opparbeidelse skal likevel skje på en slik måte at området fortsatt fremstår som en 
del av overordnet grønnstruktur og slik at landskapsinteresser ivaretas, det skal i størst mulig 
grad også tas hensyn til naturmiljø og mulighet for rasjonell skogsdrift. 

Sone C-3, med særskilt hensyn til bevaring av naturmiljø  
I disse sonene videreføres gjeldende vernebestemmelser for elveos/våtmarksområde ved 
Åsand, (vernet som naturreservat etter naturvernloven) og Meieriodden (vernet gjennom 
PBL/reguleringsplan). Det samme gjelder for Fjellsjøkampen, Vindflomyra og Syslemyr (vernet 
som naturreservat etter naturvernloven). 
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13. VEDLEGG  
 

• Kommuneplanens arealdel - tosidig plankart med planbestemmelser. Vedtatt 
av kommunestyret 22.06.2010 

 
 
Øvrige vedlegg er dokumenter som også utgjør en del av kommuneplanvedtaket og som 
vedlegges digitalt sammen med øvrige plandokumenter på Hurdal kommunes hjemmeside.  
 
http://www.hurdal.kommune.no 
 

• Konsekvensutredning (KU) for alle arealinnspill, i alt 44 stk 
• Konsekvensutredning (KU), delrapporter ”natur, miljø og vilt”, ”landbruk”, geologi,  

(separate utredninger samlet for alle 44 innspill)  
• Hurdal kommuneplan, Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
• Temakart viktige jordbruksområder og kulturlandskap 

 
 
 


