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1111 BBBBAKGRUNNAKGRUNNAKGRUNNAKGRUNN    

1.11.11.11.1 HHHHENSIKTEN MED PLANENENSIKTEN MED PLANENENSIKTEN MED PLANENENSIKTEN MED PLANEN    

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging på eiendommene. Planen legger til rette for 

oppføring av 20 boenheter i form av 2 tomannsboliger, et leilighetsbygg med 11 boenheter, og et 

leilighetsbygg med fem boenheter. Formålet med planen er å bidra til økt fortetting i Hurdal og 

redusere press på omkringliggende areal. 

 

Oppstartsmøte ble avholdt 21.september 2016. Hurdal kommune ble forelagt skisser som viste 

tiltakshavers intensjon med deler av tomta.  

 

I skissen som ble lagt frem var den gamle skolebygningen gjort om til et leilighetsbygg med 8 

boenheter. I tillegg viste skissen den bygde tomannsboligen og en planlagt tomannsboligen øst på 

eiendommen. Eksisterende adkomst var tenkt benyttet til denne delen av eiendommen. I tillegg ble 

det redegjort for utbyggers ønske om rekkehus/kjedet bebyggelse vest på eiendommen. Kommunen 

mente at det kunne være hensiktsmessig å ta med Ødemarksvegen i sin helhet i planområdet slik at 

man sikret opparbeiding av denne. Fylkesmannen varslet innsigelse til planen ved varsel om oppstart. 

Kommunen besluttet etter korrespondanse med Fylkesmannen at planen skulle omhandle 

eksisterende skolebygg og tomannsboliger i øst. 

 

1.21.21.21.2 OOOOM FORSLAGSSTILLERM FORSLAGSSTILLERM FORSLAGSSTILLERM FORSLAGSSTILLER    

Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra 

planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet 

som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg.  

Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor 

følgende ni godkjenningsområder: 

Tabell 1 Norgeshus godkjenningsområder. 

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse 

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 3 

Prosjekterende Arkitektur 3 

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3 

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 

konstruksjon, tekniske installasjoner) 

3 

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming 2 

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 2 

Prosjekterende Brannkonsept 2 
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Prosjekterende Bygningsfysikk 2 

Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner 2 

 

2222 PPPPLANOMRÅDETLANOMRÅDETLANOMRÅDETLANOMRÅDET    

2.12.12.12.1 BBBBELIGGENHETELIGGENHETELIGGENHETELIGGENHET    

Planområdet ligger på den gamle tomta til Strømmen skole i Hurdal, om lag 2,6 km nord for Hurdal 

sentrum.  

 
Figur 1. Oversiktskart som viser planområdet med rød sirkel. 

2.22.22.22.2 DDDDAGENS BRUKAGENS BRUKAGENS BRUKAGENS BRUK    

Området er i dag delvis bebygd og under utbygging. Området har tidligere vært brukt til skole. 
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Figur 2 Ortofoto over området med planområde inntegnet. 

2.32.32.32.3 PPPPLANSTATUSLANSTATUSLANSTATUSLANSTATUS    

Planområdet er avsatt til andre typer bebyggelse i kommunedelplan for Østgreina, vedtatt 

29.10.2016.   

Figur 3. Utsnitt kommunedelplan for Østgreina. 
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2.42.42.42.4 EEEEIENDOMSFORHOLDIENDOMSFORHOLDIENDOMSFORHOLDIENDOMSFORHOLD    

2.4.12.4.12.4.12.4.1 EiendomskartEiendomskartEiendomskartEiendomskart    

Planområdet består av fem eiendommer og er totalt 10 701 m2. Hurdal Utvikling AS eier 

eiendommene 14/9, 14/107 og 14/108, 14/103 eies av Hege Merete R. W. Dahl og 14/104 eies av 

Tonje-Cecilie Pedersen og Kai Magnus Josefsen. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 HjemmelshavereHjemmelshavereHjemmelshavereHjemmelshavere    

Hjemmelshavere på nabotomter og gjenboere er vist figur 4 og listet i tabell 2. 

 
Figur 4 Hjemmelshavere for naboer og gjenboere. 

Tabell 2 Hjemmelshavere og gjenboere i henhold til liste fra kommunen. 

GNR BNR HJEMMELSHAVER 

14 6 og 52 Anders Opperud 

14 15 Norsk Luthersk Misjonssamband 

14 17 Live Lie Bjørklund og Stig Refstad 

14 18 Arild, Odd Helge og Ove Steinar Dønnum 

Ann Kristin Ullerud Lind 
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14 19 Arild, Odd Helge og Ove Steinar Dønnum 

Ann Kristin Ullerud Lind 

14 34 Irianne og Jan Harstad Moltzau 

 

3333 PPPPLANFORSLAGETLANFORSLAGETLANFORSLAGETLANFORSLAGET    

 
Figur 5: Forslag til plan 

3.13.13.13.1 PPPPLANENS INTENSJONLANENS INTENSJONLANENS INTENSJONLANENS INTENSJON    

Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i Hurdal kommune. Intensjonen er å legge til 

rette for 20 boenheter i form av 2 tomannsboliger, et leilighetsbygg med 11 boenheter, og et 

leilighetsbygg med fem boenheter.  
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Tabell 3: Arealfordeling 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m2) 

B 4364 

BKS1 1459 

BKS2 799 

Energianlegg 42 

Lekeplass 386 

Renovasjon 51 

Sum areal denne kategori: 7101 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m2) 

o_SV 1178 

Adkomstveg (f_SKV) 328 

f_Annen veggrunn 54 

o_Annen veggrunn – grønt areal 978 

o_Annen veggrunn – tekniske anlegg 205 

Parkeringsplasser (f_SSP) 857 

Sum areal denne kategori: 3600 

    

Totalt alle kategorier: 10701 

3.23.23.23.2 PPPPLANENS DOKUMENTERLANENS DOKUMENTERLANENS DOKUMENTERLANENS DOKUMENTER    

Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert 24.05.2017. 

1. Plankart m/tegnforklaring 

2. Planbeskrivelse 

3. Bestemmelser og retningslinjer 

4. ROS-analyse 

5. Referat fra oppstartsmøte 

6. Merknader 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

3.33.33.33.3 PPPPLANAVGRENSNINGLANAVGRENSNINGLANAVGRENSNINGLANAVGRENSNING    

Plangrensen følger eiendomsgrense for 14/9, 14/103 og 14/104 i nord og øst for deretter å følge 

sørsiden av kommunalveg (Ødemarksvegen) til den møter Fylkesveg 553, Høversjøvegen. Deretter 

følger den senterlinje i fylkesvegen. Plangrensen er mot vest trukket ca. 10 meter fra eksisterende 

skolebygg. Planområdet er ca. 10,7 daa. 

3.43.43.43.4 RRRREGULERINGSFORMÅLEGULERINGSFORMÅLEGULERINGSFORMÅLEGULERINGSFORMÅL    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse ––––    blokkbebyggelseblokkbebyggelseblokkbebyggelseblokkbebyggelse    

3.4.1.13.4.1.13.4.1.13.4.1.1 UtnyttelsesgradUtnyttelsesgradUtnyttelsesgradUtnyttelsesgrad    

Planen benytter minimum BYA for å sikre at fortetting skjer som forespeilet i området. 
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I oppstartsmøte ble det avklart at parkeringsareal skal inkluderes i beregning av BYA. Dette vil da 

gjelde tomannsboliger da areal som er regulert til felles parkeringsareal ikke skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for BYA (i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder 

Grad av utnytting).  

 

Planlagt tiltak er beregnet å ha en BYA på ca. 2365 m2. Dette vil gi en utnyttelse på om lag. 36 % av 

areal satt av til boligformål innenfor planområdet. 

 

Det er planlagt 30 parkeringsplasser på bakken. Areal til parkering utgjør om lag 857 m2. For BKS1 og 

2 er det i beregning av BYA inkludert 30 m2 garasje/carport per boenhet.  

 

Innenfor felt B er det planlagt leiligheter i ulike størrelser fra om lag 60 m2 til 120 m2. Hver leilighet i 

skolebygget i mur vil ha en privat balkong/terrasse på minimum 16 m2. Leilighetene i murbygning 

planlegges tilrettelagt etter kravene for tilgjengelig boenhet. Leilighetene orienteres med stue og 

oppholdsrom mot vest. Syv av leilighetene vil ha inngangsparti mot øst, mens en leilighet vil ha 

inngangsparti mot nord. Hver leilighet vil få egen sportsbod med BYA på om lag 7 m2. Leilighetene i 

den gamle skolestua er ikke ferdig prosjektert, det samme gjelder leilighetene i det gamle 

gymbygget. 

 

Tomannsboligen i nordøst (BKS1) har en BYA på ca. 378 m2, mens den i sørøst (BKS2) har en BYA på 

om lag 317 m2. Eventuelle boder på 7 m2 og en garasje/carport per boenhet (á 30 m2) er tatt med i 

beregningen av BYA for tomannsboligene. 

3.4.1.23.4.1.23.4.1.23.4.1.2 Plassering og utformingPlassering og utformingPlassering og utformingPlassering og utforming    

Den gamle hovedbygningen for Strømmen skole (murbygning) vil bli gjort om til et leilighetsbygg med 

8 boenheter, i tillegg er det planlagt at gymbygget etter hvert skal gjøres om til tre leiligheter. 

Fasaden vil endres slik av hovedmateriale blir tre med innslag av murstein. Leilighetene her vil ha 

terrasser mot vest. I kjelleren på gymbygget vil det etableres parkeringskjeller og boder for de tre 

leilighetene som planlegges der. 

 
Figur 6. Fasade mot øst etter ombygging av eksisterende skolebygg. 

Gammelskolen øst for denne er planlagt å huse fem boenheter. Bygget har behov for oppgradering 

for å kunne gjøres om til leilighetsbygg. Det er ønske om å bytte kledning utvendig og gjøre noen 

endringer i fasade for at hver leilighet skal få egen inngang utenfra. Dette er tenkt løst med utvendig 

trapp og svalgang (kulturminnet er ytterligere omtalt i pkt 5.9).  
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Tomannsboligene på BKS1 og 2 vil ha trepanel, smårutede vindu og saltak. Tomannsboligen i nordøst 

(BKS1) er ferdig oppført og innflyttet. Den har en mønehøyde på 7 meter og er orientert nord – sør 

med inngangsparti mot den gamle skolestua. 

 
Figur 7. Fasade mot vest, som viser inngangsparti for tomannsbolig i nordøst. 

 

Tomannsboligen i sørøst (BKS2) er under oppføring og vil bli ferdigstilt mai 2017. Tomannsboligen er 

orientert øst – vest med inngangsparti mot nord. Den har mønehøyde på om lag 6,5 meter. 

 
Figur 8. Fasade nord som viser inngangsparti for tomannsbolig i sørøst. 

 

 
Figur 9. Fasade sør som viser markterrasse for tomannsbolig i sørøst. 

Nord i planområdet er det lagt til rette for et godt og skjermet uterom med lekeapparater for barn.  
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 KjørevegKjørevegKjørevegKjøreveg    

Planområdet har adkomst fra Ødemarksvegen. Eksisterende avkjørsel vil bli benyttet til bebyggelse 

øst på eiendommen. Det vil også bli etablert en adkomst til parkeringskjeller for sørlig del av 

skolebygget. Adkomstvegen vil ha en bredde på 3,5 meter med 0,5 skulder på hver side. Avkjørselen 

til planområdet er dimensjonert etter Standard Norge (radius 7,5 m) slik at renovasjonsbil kan snu.  

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Offentlige trafikkområderOffentlige trafikkområderOffentlige trafikkområderOffentlige trafikkområder    

Planområdet strekker seg ut til Fylkesveg 553. Fylkesvegen har fartsgrense 60 km/t forbi 

planområdet, fortau på østre side av vegen mot Hurdal sentrum og belysning. Planen vil ikke føre til 

noen endring i linjeføringen for Fylkesveg 553 eller Ødemarksvegen. 

3.4.43.4.43.4.43.4.4 UteoppholdsområderUteoppholdsområderUteoppholdsområderUteoppholdsområder    

Innenfor B i planforslaget vil det finnes 2693 m2 uteoppholdsareal. BKS1 vil ha 1082 m2 

uteoppholdsareal, og BKS2 vil ha 482 m2 uteoppholdsareal. Dette er boligareal fratrukket totalt BYA 

(inkl. garasje/carport og boder) for BKS1 og BKS2. Området har gode solforhold. I tillegg har hver 

enkelt boenhet privat balkong/terrasse som kan regnes som uteoppholdsareal. 

Uteoppholdsområdene vil følge prinsippene om universell utforming.  

3.4.53.4.53.4.53.4.5 AvfallshåndteringAvfallshåndteringAvfallshåndteringAvfallshåndtering    

Det legges opp til felles avfallshåndtering.  Planforslaget legger opp til at det skal finnes felles 

avfallsbeholdere på avsatt areal til renovasjon. Det er avsatt tilstrekkelig areal til at andre løsninger 

for avfall kan vurderes. Dimensjoner og antall beholder vil avklares i detaljprosjektering, og avhenger 

av sorteringsgrad og tømmefrekvens.  

3.4.63.4.63.4.63.4.6 LekeplasserLekeplasserLekeplasserLekeplasser    

Kommuneplanen sier at innenfor områder som åpner opp for ny boligbebyggelse skal det finnes 

områder som åpner opp for lek og opphold for barn og unge i ulike aldersgrupper. Disse skal være 

sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 

Planforslaget legger til rette for en lekeplass på om lag 386 m2. Her skal det oppføres minimum en 

sandkasse, et lekeapparat eller lekeutstyr og en til to benker. Lekearealet vil utformes slik at det gir 

mulighet for alle aldersgrupper å bruke det i fellesskap. Arealet er skjermet for støy, trafikk og annen 

helsefare. 

3.4.73.4.73.4.73.4.7 ParkeringParkeringParkeringParkering    

Kommuneplanen har ingen klare retningslinjer angående parkering. Kommunen informerte om at det 

i forbindelse med ny sentrumsplan hadde vært diskutert krav om 1,5 parkeringsplass per boenhet, 

men at to parkeringsplasser per boenhet ville være mer reelt for Hurdal Hagetun. Regulant har 

forholdt seg til to parkeringsplasser per boenhet og regulert inn 30 parkeringsplasser på felles 

parkeringsareal, 26 av disse er tilknyttet leilighetsbygg, de resterende fire er tilknyttet 

tomannsboligene. 

 

Planen legger opp til at det skal etableres sykkelparkering innenfor parkeringsarealet. 

3.4.83.4.83.4.83.4.8 HensynssoneHensynssoneHensynssoneHensynssone    ––––    bevaring kulturminnebevaring kulturminnebevaring kulturminnebevaring kulturminne    

Bevaring kulturminne 
Det er regulert inn en hensynssone bevaring av kulturminne rundt den gamle skolebygningen. Dette 
for å ivareta dens kulturhistoriske verdi. 
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3.4.93.4.93.4.93.4.9 Sikringssone Sikringssone Sikringssone Sikringssone ––––    FrisiktFrisiktFrisiktFrisikt        

Det er regulert inn frisiktsoner som skal ivareta sikkerheten i kryss og avkjørsel.  

4444 PPPPLANPROSESS OG MEDVIRLANPROSESS OG MEDVIRLANPROSESS OG MEDVIRLANPROSESS OG MEDVIRKNINGKNINGKNINGKNING    

4.14.14.14.1 OOOOM PLANPROSESSENM PLANPROSESSENM PLANPROSESSENM PLANPROSESSEN    

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 21.09.2016 i Hurdal rådhus. Hurdal kommune ble 

forelagt skisser som viste tiltakshavers intensjon med tomta. De sa seg positiv til en regulering av 

området.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 3.november 2016 og 

berørte parter varslet i eget brev datert 31.oktober 2016. Frist for kommentarer og merknader ble 

satt til 1.desember 2016.  

 

4.24.24.24.2 MMMMERKNADERERKNADERERKNADERERKNADER    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Oppsummering av Oppsummering av Oppsummering av Oppsummering av merknadermerknadermerknadermerknader    

Alle merknader ligger i helhet i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene 

som er adressert. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser i sin uttalelse, datert 2.november 2016, til plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift med tanke på hensyn til flom- og skredfare. De viser også til 

sine egne retningslinjer i «Flaum og skredfare i arealplanar» som sier noe om hvordan man tar 

hensyn til flom og skred ved ny utbygging. De påpeker at tiltakshaver har ansvar for sikker utbygging, 

og at kommunen har ansvar for å påse at dette blir ivaretatt. De legger ved sin sjekkliste som de 

anbefaler å bruke aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen. Dersom planen berører 

noen av temaene i sjekklista skal de ha planen på høring. 

 

Hafslund Nett AS 

Hafslund Nett AS påpeker i sin uttalelse datert 23.november 2016 at det har elektriske anlegg i 

planområdet. Planforslaget må ta høyde for å ivareta disse anleggene i seg selv, og adkomst/tilkomst 

til disse. Det må ikke gjøre inngrep i som medfører endring av overdekningen over kablene som 

finnes i området. Hafslund uttaler at det vil være behov for å etablere nye anlegg i området. For å 

avklare hvilke tiltak som blir nødvendige i strømnettet, ber Hafslund om at forslagsstiller oppgir 

hvilket effektbehov planområdet har.  
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Hafslund påpeker at den, eller de som utløser tiltak som flytting, nyanlegg og/eller forsterkning som 

påvirker strømforsyningsnettet må dekke kostnadene med dette. Dersom planen fører til at 

eksisterende anlegg må flyttes eller legges om må settes av arealer til nye traséer og nettstasjon. Nye 

traséer må ha like, eller bedre vilkår som eksisterende.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker i sin uttalelse av 25.november at kommunens 

utbyggingsmønster må styres slik at man får kompakte tettsteder. Fylkesmannen mener at dersom 

man skal oppnå en forsterkning av Hurdal sentrum, og følge kommunens planstrategi, er det viktig at 

det ikke åpnes opp for nye felter for boligutbygging spredt utover kommunen. Fylkesmannen 

forventer at kommunen vurderer utbyggingsområder med bakgrunn i statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Videre mener de at kommunen 

må redegjøre for vekstfordelingsmålet i regional plan for areal og transport skal oppnås og at de må 

justere utbyggingsmønsteret i tråd med regionale føringer.  

 

Fylkesmannen mener at planlagt utbygging ikke vil føre til et kompakt tettsted og vil bidra til økt 

transportbehov og således ikke er i tråd med statlige planretningslinjer og regionale planer. De 

mener også det er i strid med kommunes egen strategi. 

 

Fylkesmannen sier videre at dersom kommunen ønsker å gå videre med planarbeidet må de gjøre en 

nøye vurdering om tiltaket krever konsekvensutredning. 

 

Fylkesmannens konklusjon er at de fraråder sterkt å gå videre med planarbeidet da det er i konflikt 

med statlige planretningslinjer og regionale føringer. 

 

Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune anbefaler at kommunen vurderer om beskrevet utbygging vil ha 

konsekvenser for mål i regional plan for areal og transport. De mener nye utbyggingsområder bør 

avklares gjennom kommuneplanprosess.  

 

Når det gjelder automatisk fredete kulturminner er det ingen registrerte innenfor planområdet. De 

vurderer sannsynligheten for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner som lav. De minner 

om aktsomhetsplikten i kulturminneloven.  

 

Fylkeskommunen påpeker at skoleanlegget har i kommunens kulturminneplan fått regional 

verneverdi. Det ble i 2015 søkt om å få revet en del av skolebygningene Fylkeskommunen klaget på 

denne søknaden. Klagen var begrunnet med at skolebygningen representerer en sammenhengende 

skolehistorie. Fylkeskommunen var i 2015 positive til at skolebyggene ble gjort om til boliger, men 
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ikke til rivning av deler av disse. Med bakgrunn i tidligere vedtak i sak angående kulturminner 

forutsetter fylkesrådmannen at skolebygningene fra 1856 og 1882 reguleres med hensynssone 

formål bevaring med en buffersone rundt. Videre må det knyttes bestemmelser til hensynssonen 

som ivaretar volum, fasader, detaljering og materialer. Fylkeskommunen mener at bestemmelsene 

bør legge til rette for tilbakeføringer på et dokumenterbart grunnlag. Dersom planforslaget ikke tar 

hensyn til kulturminnevernverdiene i tilstrekkelig grad vil fylkesrådmannen vurdere å legge forslaget 

fram med innsigelse ovenfor fylkesutvalget. 

 

Statens vegvesen (SVV) 

Statens vegvesen (SVV) har i sin uttalelse av 28.november 2016 ingen merknader til varsel om 

oppstart.  

 

Naboer 

En nabo av planområdet har bedt om mer informasjon om hvordan utbyggingen påvirker tomtene 

deres og eventuelle konsekvenser for disse.  

 

En annen nabo har bedt om at eksisterende gjerde mellom eiendommene blir stående eller byttes ut 

med et nytt gjerde, og at gjerde mellom vedkommendes eiendom og solgte enheter i det gamle SFO-

bygget settes opp igjen. Han er bekymret for at boligareal skal strekke seg utover eiendomsgrenser. 

Videre påpeker han at det har vært konflikt angående veien som går forbi planområdet og gjennom 

gårdstunet i snart 40 år. Vedkommende er redd for at flere vil bli fristet til å benytte vegen som 

tilkomst til skisenteret når det kommer flere beboere. Han påpeker at det tidligere har vært 

argumentert for etablering av bom. Og et bom også vil være en sikkerhet for barn i forbindelse med 

aking og skoleveg. 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Bearbeiding av planforslaget etteBearbeiding av planforslaget etteBearbeiding av planforslaget etteBearbeiding av planforslaget etter r r r merknadermerknadermerknadermerknader    

NVEs innspill er tatt til etterretning. Oversendt sjekkliste er brukt aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen. Regulant kan ikke se at NVE behøver å få planen på høring da området ikke 

berører tema på deres sjekkliste.  

 

Forslagsstiller er klar over at Hafslund Nett AS har elektriske anlegg i området, og at han må bære 

kostnader knyttet til flytting, nyetablering og/eller forsterkning. Planavgrensningen har endret seg i 

forhold til det som var varslet i oppstart av planarbeid. Planområdet vil nå kun omfatte eksisterende 

bebyggelse på eiendommen. Forslagsstiller har vært i kontakt med Hafslund og avtalt ny plassering 

av trafo. Denne blir flyttet ut av eksisterende bygg og får ny plassering sørvest i planområdet. Arealet 

er avsatt til energianlegg. Arealformålet er plassert fem meter fra vegg på eksisterende bygg.  

 

Fylkesmannen har i sin uttalelse påpekt at kommunen burde styre utbyggingen i henhold til egen 

planstrategi og regionale og nasjonale planer, retningslinjer og forventninger. Fylkesmannen fraråder 

sterkt å gå videre med planarbeidet.  



16 

 

Med bakgrunn i dette sendte kommunen brev, datert 8.desember 2016, til Fylkesmannen der de 

redegjorde for sine vurderinger i saken og ba om tilbakemelding på dette. Fylkesmannen presiserte i 

sitt svar av 20.desember 2016 at de mener det er uheldig å åpne for detaljregulering i dette området 

før man har gjort en helhetlig vurdering av utbyggingsområdet i forbindelse med 

kommuneplanrullering. Dette spesielt med tanke på regional plan for areal og transport. De 

presiserer at de sannsynligvis vil fremme innsigelse til planforslaget ved offentlig høring med 

bakgrunn i regional plan for areal og transport. De anbefaler å vente videre planarbeid til etter 

kommuneplanrullering, og at kommunen bør vurdere området i henhold til R5 i regional plan, og at 

de bør avklare underformål for området som ikke er i strid med regional plan for areal og transport. 

 

Hurdal kommune har i lys av dette anbefalt at reguleringsområdet begrenses til eksisterende 

bebyggelse. Kommunen mener at dette vil imøtekomme Fylkesmannens merknader. De anbefaler 

også at det tas hensyn til Fylkeskommunens uttalelse vedrørende den gamle skolebygningen.  

 

Med bakgrunn i dette har planområdet blitt begrenset til å omhandle eksisterende skolebygg og 

bebyggelse øst for denne.  

 

Når det gjelder Fylkeskommunens uttalelse angående konsekvenser for mål i regional plan for areal 

og transport og kommunalplanprosess er dette vurderinger som må gjøres av Hurdal kommune.  

 

Det er tatt inn en generell bestemmelse angående aktsomhetsplikten. Tiltakshaver har valgt å ikke 

rive skolebygningene, men gjøre de om til boligformål for å imøtekomme Fylkeskommunen og 

kommunen. Det bør opprettes en god dialog mellom tiltakshaver, Fylkeskommunen og kommunen 

for å ivareta verneinteressene. Det er tatt hensyn til skolebygningene fra 1856 og 1882 ved at det er 

regulert en hensynssone bevaring med buffersone. Det er knyttet bestemmelser til denne 

hensynssonen som gjelder volum, fasader, materialer og detaljeringsgrad. Det er også utarbeidet en 

bestemmelse som stiller krav til dokumentasjon. 

 

Statens vegvesen hadde ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid, det krever derfor ikke 

videre bearbeiding. 

 

Nabo som har bedt om mer informasjon har fått dette tilsendt per e-post der det er gjort rede for 

plassering av eiendommer og planprosessen.  

 

Når det gjelder nabo som har bedt om at gjerder blir satt opp er dette et privat rettslig angående 

som ikke vil bli tatt opp i forbindelse med reguleringsprosessen. Regulant oppfordrer tiltakshaver og 

nabo til å komme fram en løsning som kan aksepteres av begge parter. Når det gjelder bom på 

Ødemarksvegen er denne vegen kommunal og dette må derfor tas opp med Hurdal kommune. 
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5555 KKKKONSEKVENSER AV PLANFONSEKVENSER AV PLANFONSEKVENSER AV PLANFONSEKVENSER AV PLANFORSLAGORSLAGORSLAGORSLAGETETETET    

5.15.15.15.1 KKKKRAV TIL RAV TIL RAV TIL RAV TIL KUKUKUKU    

Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

5.25.25.25.2 BBBBYYYY----    OG STEDSUTVIKLINGOG STEDSUTVIKLINGOG STEDSUTVIKLINGOG STEDSUTVIKLING    

Planlagt tiltak sørger for en bruksendring av eksisterende bygg. Dette er med på å spare dyrka jord i 

et langsiktig perspektiv. Området er relativt lett tilgjengelig både for gående og syklende.  

5.35.35.35.3 BBBBYGGESKIKK OG ESTETIKYGGESKIKK OG ESTETIKYGGESKIKK OG ESTETIKYGGESKIKK OG ESTETIKKKKK    

Kommunedelplanen for Østgreina sier at det ved regulering i områder som er eksponert skal det tas 

hensyn til landskapsverdier og eventuell uheldig fjern-/nærvirkning. Kommunedelplanen for 

Østgreina sier at miljøkvalitet, estetikk, hensyn til natur, landskap og grønnstruktur skal belyses og 

det skal dokumenteres hvordan bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø skal 

ivaretas.  

 

Planlagt tiltak dreier seg hovedsakelig om en bruksendring av eksisterende skolebygg. Det vil derfor 

ikke ha noen stor innvirkning på estetikken i området.  

 

Det er bygd en tomannsbolig nordøst for skolebygningene og det er gitt dispensasjon til bygging av 

en tomannsbolig sørøst for skolebygningene. De to tomannsboligene vil begge ha saltak og 

smårutete vinduer – noe som tar igjen hovedtrekkene i de gamle skolebygningene. Det vil kun bli 

tillatt med saltak i på BKS1 og BKS2. Tomannsboligene vil ha en etasje og vil derfor ikke virke 

dominerende i forhold til de gamle skolebygningene. Det er forsøkt å føye seg til lokal byggeskikk ved 

å bruke tre som hovedmateriale i fasadene.  

5.45.45.45.4 LLLLANDSKAPANDSKAPANDSKAPANDSKAP////GRUNNFORHOLDGRUNNFORHOLDGRUNNFORHOLDGRUNNFORHOLD    

Planområdet stiger fra kote 210 i vest til kote 213 i nord, og til kote 211 i øst.  

Kart fra NGU viser at området ligger over maringrense og avsetningene består av tykt 

morenemateriale med hovedbergart syenitt, kvartssyenitt.  

5.55.55.55.5 DDDDEMOGRAFISKE FORHOLDEMOGRAFISKE FORHOLDEMOGRAFISKE FORHOLDEMOGRAFISKE FORHOLD    

I januar 2016 var det registrert 2837 innbyggere i Hurdal kommune.  

 

I henhold til beregningsregler som andre kommuner operer med vil antall nye beboere i planområdet 

være (gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet): 

20 enheter * 2,6 beboere pr boenhet = 52 nye beboere. 

Dersom det tas utgangspunkt i at 100 boenheter genererer ca. 6,5 barn per alderstrinn vil tiltaket 

genere (20 enheter*6,5)/100 =1,3 ≈ 1-2 barn per alderstrinn. 
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Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

1,3 * 0,8 = 1,04 ≈ 1-2 barn. 

Det vil si at planforslaget potensielt kan medføre at det kan bli behov for 1-2 ny barnehageplass(er) 

og 1-2 nye skoleplass(er) pr alderstrinn. 

 

Det påpekes at dette er estimat som må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for 

tiltaket. 

5.65.65.65.6 BBBBARNS INTERESSERARNS INTERESSERARNS INTERESSERARNS INTERESSER    

Barns interesser blir ivaretatt gjennom å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig leke- og uteareal per 

boenhet. Det vil i tillegg opparbeides et felles uteareal sentralt i planområdet. Dette vil gi solrike, 

trygge og rolige lekeareal. Planområdet har egen intern adkomst veg som vil ha lite trafikk. 

 

Planområdet vil tilhøre Hurdal skolekrets, der Hurdal skole (1.-10.trinn) inngår. Det er gang- og 

sykkelveg fra planområdet og til skolen. Det finnes en kommunal barnehage (Rustad barnehage) og 

to private (Læringsverkstedet og Heppensprett AS) i Hurdal. Nærmeste barnehage er Hoppensprett 

AS som ligger 800 meter sørvest for planområdet. 

5.75.75.75.7 FFFFRILUFTSLIVRILUFTSLIVRILUFTSLIVRILUFTSLIV    

Planområdet har god tilgang til områder for rekreasjon og friluftsliv. SKIHURDAL ligger 2,6 km 

nordøst for planområdet. Her er det alpinanlegg og langrennsløyper. 

5.85.85.85.8 FFFFOLKEHELSEOLKEHELSEOLKEHELSEOLKEHELSE    

Planen legger opp til universelt utformet uteareal med gode møteplasser for alle aldre. Solforholdene 

på eiendommen er gode. I tillegg har eiendommen god tilgang til grøntareal som kan stimulere og 

fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse. 

 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø. Ved å regulere lekeareal bidrar planen til 

møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet og et bedre bomiljø. I tillegg til 

dette har planområdet nærhet områder for rekreasjon.  

 

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som 

sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold og lite støy. Planene ivaretar estetiske verdier 

i området og er med på å bidra til bedre folkehelse.  

5.95.95.95.9 KKKKULTURMINNERULTURMINNERULTURMINNERULTURMINNER    

Planen omfatter den gamle skolestua fra 1856. Denne skolestua ble fikk et tilbygg i tre etasjer i 1882 

og 1936 ble tredje etasje bygd om. Disse bygningene fungerte som barneskole i kretsen til 1966, da 

den nye skolen på eiendommen ble bygd. Den gamle skolestua var en av de første offentlige 

bygninger og har hatt en viktig rolle i det sosiale liv. Mye av det opprinnelige er i behold og 
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bygningen er en del av et skolemiljø og har stor pedagogisk og lokalhistorisk verdi. Dette gjør at 

skolebygningen har fått verneklasse B i vedtatt kulturminnevernplan for Hurdal kommune. Det vil si 

at bygget har stor regional og/eller lokal betydning og er bevaringsverdig. 

 

Det har før innsendelse av planforslag vært en dialog mellom regulant og kommune, samt regulant 

og Fylkeskommunen gjeldende reguleringsbestemmelser for kulturminnet. Skolestua blir ivaretatt 

gjennom at det reguleres en hensynssone med tilknyttede bestemmelser som ivaretar volum, 

fasader, detaljering og materialer. Hensynssonene er satt fem meter rundt bygget. Planforslaget vil 

føre til at innvendig planløsning i skolebygget vil endres for å kunne romme fem boenheter. 

Forslagsstiller ser det som hensiktsmessig å gjøre endringer utvendig. Disse endringene består i å 

opprette egen utvendig inngang for alle boenhetene. For de to boenhetene i andre etasje vil det bli 

etablert utvendig trapp og svalganger. Dette begrenses til en fasadevegg. Det er ønskelig å gjøre 

dette utvendig da det er lite hensiktsmessig med felles areal inne i bygningen. Det nødvendig å bytte 

utvendig panel på skolestua. Dette vil erstattes av nytt trepanel. Det vil bli benyttet smårutete vindu 

for å bevare uttrykket. 

 

Bestemmelsene sikrer at regional kulturminnemyndighet må ta stilling til, og godkjenne blant annet 

endringer i fasade, volum og materialer.  

 

Regulant vurderer derfor at kulturminnet er tilstrekkelig ivaretatt i bestemmelsene. 

5.105.105.105.10 LLLLOKALKLIMAOKALKLIMAOKALKLIMAOKALKLIMA    

5.10.15.10.15.10.15.10.1 SolforholdSolforholdSolforholdSolforhold    

Eiendommen har gode solforhold hele året. Det er ingen naboer som vil få påvirket solforhold på 

grunn av planlagt tiltak.  

 

5.10.25.10.25.10.25.10.2 StøyStøyStøyStøy    

Planområdet er ikke plaget av støy fra støykilder.  

 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442:2012. 

5.115.115.115.11 NNNNATURRESSURSERATURRESSURSERATURRESSURSERATURRESSURSER    

Ut i fra tilgjengelige kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) vil ikke tiltaket komme i konflikt med 

kjente registreringer av naturressurser. Det er derfor ikke nødvendig med ytterligere vurdering etter 

naturmangfoldloven. 

5.125.125.125.12 RRRRISIKOISIKOISIKOISIKO----    OG SÅRBARHETOG SÅRBARHETOG SÅRBARHETOG SÅRBARHET    

ROS-analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan 

gjennomføres så lenge man foretar avbøtende tiltak. De viktigste punktene er å sikre frisikt i kryss 

mellom Ødemarksvegen og FV 553 og adkomst til området.  
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5.135.135.135.13 SSSSOSIAL INFRASTRUKTUROSIAL INFRASTRUKTUROSIAL INFRASTRUKTUROSIAL INFRASTRUKTUR    

Hurdal kommune har en kommunal barnehage (Rustad) og to private (Læringsverkstedet og 

Hoppensprett AS). 

 

Planområdet ligger i nær tilknytning til Hurdal sentrum med blant annet butikk, legesenter, rådhus og 

bank.  

5.145.145.145.14 TTTTEKNISK INFRASTRUKTUREKNISK INFRASTRUKTUREKNISK INFRASTRUKTUREKNISK INFRASTRUKTUR    

5.14.15.14.15.14.15.14.1 EnergiEnergiEnergiEnergi    

I kommunedelplan for Østgreina står det at ny bebyggelse skal planlegges og utformes slik at de i 

hele sin levetid (fra produksjon til resirkulering) tar sikte på å tilfredsstille kravet om å være 

energipositive. Da dette prosjektet ikke omhandler nybygg vil dette være vanskelig å følge opp. Men 

tiltakshaver bør være bevisst dette videre i prosjektet og i valg av materialer til ombyggingen av 

skolebygget. 

 

5.14.25.14.25.14.25.14.2 Vann og avløpVann og avløpVann og avløpVann og avløp    

Kommuneplanen for Hurdal stiller krav til at det skal utarbeides en rammeplan for vann og avløp, 

inkludert overflatevann. Rammeplanen skal tydeliggjøre hvilke krav som stilles til løsning for 

vannforsyning, avløp, veg og annen transport i forbindelse med tiltaket, herunder forbud mot eller 

påbud om slike løsninger, og krav til det enkelte anlegg. Rammeplanen må være godkjent av 

kommunen før det kan gis tillatelse om tiltak innenfor planområdet. 

 

Det finnes offentlig vann og avløp i tilknytning til området og prosjektet vil tilknytte seg dette. Det er 

mulig det blir nødvendig å skifte ledninger fra betong til PVC. Dette er forhold som vil komme fram i 

teknisk rammeplan.  
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Figur 10: Kart over ledninger i området. 

5.14.35.14.35.14.35.14.3 RenovasjonRenovasjonRenovasjonRenovasjon    

Planlagt tiltak vil ha renovasjonsløsning på avsatt areal i sør. Det er planlagt søppelcontainere. Det er 

valgt løsning med søppelcontainere på grunn av tiltakets størrelse og kostnader knyttet til etablering 

av nedgravd løsning. Tomannsboligene er etablert og disse har egen renovasjonsløsning per dags 

dato. Første byggetrinn vil være å gjøre om murbygget til 8 leiligheter. Deretter vil den gamle 

skolestua og gymbygget bli omgjort til leiligheter. Dette gjør at det er naturlig å velge felles 

søppelcontainere i området. Det er likevel satt av tilstrekkelig areal (50 m2) slik at andre løsninger kan 

vurderes ved behov. 

 

Avkjøring til planområdet fra Ødemarksvegen har en radius på 7,5 meter og er lagt til rette for å 

renovasjonsbil kan snu. Dette vil være den mest hensiktsmessige plasseringen med tanke på adkomst 

for beboere, tømming av containere og i forhold til snømåking og vedlikehold. Plasseringen tar også 

hensyn til manøvreringsareal. 

5.155.155.155.15 TTTTRAFIKKFORHOLDRAFIKKFORHOLDRAFIKKFORHOLDRAFIKKFORHOLD    

Fylkesveg 553 har ÅDT på 1415 (2016) ifølge vegkart fra Statens vegvesen. Vegen har fartsgrense 60 

km/t, fortau på østre side og gatelys. 

 

Planen vil føre til økt trafikk i krysset mellom Fylkesveg 553 og Ødemarksvegen som er kommunal. 

Planen vil føre til utvidet bruk av av- og påkjøring fra Ødemarksvegen til planområdet. I følge 

håndbok V713 fra Statens Vegvesen vil en boenhet generere 2,5 – 5 bilturer per døgn. Dersom man 

tar utgangspunkt i høyeste verdi kan man regne med en økning i ÅDT på fem per boenhet. Planlagt 

tiltak på 20 boenheter vil da potensielt øke ÅDT på Ødemarksvegen og FV 553 med om lag 100. 
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Grunnet manglende kartgrunnlag for Fylkesvegen er senterlinje konstruert 2,5 meter ut fra 

veidekkekant i SOSI-fil. Det er tatt utgangspunkt i konstruert senterlinje for å tegne frisiktssoner for 

uregulert T-kryss i henhold til tabell C2 og E3 SVVs håndbok N 100. Frisiktlinjen har utgangspunkt ti 

meter fra vegdekkekant da det er tatt høyde for farsgrense 60 km/t. Stoppsikten for biltrafikk er satt 

til 45 meter.  

 

Det er også satt ut frisiktlinje for adkomstveg og Ødemarksvegen. Senterlinje for Ødemarksvegen er 

også konstruert fra vegdekkekant i SOSI-fil og satt 2,5 meter ut fra denne. Frisiktlinjene er satt i 

henhold til tabell C2 og E2.3 SVVs håndbok N 100. Frisiktlinjen har utgangspunkt fire meter fra 

vegdekkekant da det er fartsgrense 40 km/t. Stoppsikten for biltrafikk er satt til 30 meter.  

 

 
Figur 11. Utsnitt som viser frisiktsoner. Det er tatt utgangspunkt ti meter fra vegdekkekant. 



23 

 
Figur 12. Utsnitt som viser frisiktsoner mellom adkomstveg og Ødemarksvegen. Det er tatt utgangspunkt i fire meter fra 

vegdekkekant. 

Skolevegen fra planområdet går i hovedtrekk langs gang- og sykkelsti.  

 
Figur 13 Kart som viser skoleveg. Hentet fra Google maps. 
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Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til kollektivholdeplassen Strømmen skole som betjenes av 
rute 815, 3875 og 3936 (Ruter.no).  

 
Figur 14. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplassen Strømmen skole.  

 

Når det gjelder parkering legger planen opp til to parkeringsplasser for hver boenhet. Det er lagt opp 

til at hver boenhet i tomannsboligene vil ha en parkeringsplass på felles parkeringsplass. Det vil 

opparbeides til sammen 30 parkeringsplasser på f_SSP1 og 2.  

5.165.165.165.16 UUUUNIVERSELL UTFORMINGNIVERSELL UTFORMINGNIVERSELL UTFORMINGNIVERSELL UTFORMING    

Alle leilighetene i det gamle murbygget vil bli tilrettelagt som tilgjengelig boenhet. De tre leilighetene 

som er tenkt i det gamle gymbygget vil sannsynligvis ikke bli tilrettelagt som tilgjengelig boenhet da 

det skal etableres parkeringskjeller. Denne etableres sannsynligvis med trapp eller annen ikke 

universell tilkomst opp til hovedplan. Uteoppholdsarealer og atkomstarealer skal utformes etter krav 

om universell utforming. 

5.175.175.175.17 GGGGJENNOMJENNOMJENNOMJENNOMFØRINGFØRINGFØRINGFØRING    

5.17.15.17.15.17.15.17.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekravViktige bestemmelser/rekkefølgekravViktige bestemmelser/rekkefølgekravViktige bestemmelser/rekkefølgekrav    

For å sikre at planområdet har en gjennomtenkt VA-løsning er det satt en rekkefølgebestemmelse 

om at kommunen skal ha godkjent rammeplan for VA før igangsettingstillatelse gis.  

 

Da det kan være ukjente kulturminner i området er aktsomhetsplikten i kulturminneloven tatt inn.  
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Uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før første boenhet kan tas i bruk. Det samme 

gjelder teknisk infrastruktur. 

5.17.25.17.25.17.25.17.2 Tidsplan for gjennomføringTidsplan for gjennomføringTidsplan for gjennomføringTidsplan for gjennomføring    

Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig. I første omgang vil hovedbygget på 

murbygget bli gjort om til åtte leiligheter. Den gamle skolestua og gymbygget vil bli omgjort på et 

senere tidspunkt.  

5.17.35.17.35.17.35.17.3 Kostnader/finansieringKostnader/finansieringKostnader/finansieringKostnader/finansiering    

Utbygger bekoster omlegging av ledninger. 

5.17.45.17.45.17.45.17.4 UtbUtbUtbUtbyggingsavtaleyggingsavtaleyggingsavtaleyggingsavtale    

I kommunedelplan for Østgreina står det at utbyggingsavtaler kan sette krav til vannbåren varme, 

energieffektivitet, bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus. Kommunal- og 

moderniserings departementet har slått fast at krav til tekniske løsninger i det enkelte bygg er 

forbeholdt byggteknisk forskrift. Kommuner har i planbestemmelser ikke anledning til å stille krav 

utover det som er satt i byggteknisk forskrift.  

 

Hurdal kommune varslet i oppstartsmøte mulig utbyggingsavtale for området. Dette med bakgrunn i 

VA. Regulant mener at dette kan sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

6666 BBBBEGRUNNELSE FOR VALGTEGRUNNELSE FOR VALGTEGRUNNELSE FOR VALGTEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGERE LØSNINGERE LØSNINGERE LØSNINGER    

6.16.16.16.1 UUUUTFORMINGTFORMINGTFORMINGTFORMING    

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne renovere de gamle skolebygningene og samtidig gi 

gode uteoppholdsarealer for beboere. For å nå ulike segmenter av kjøpere er det valgt å benytte 

ulike størrelser og utforming på leilighetene, samtidig som det er bygd en tomannsbolig, og en 

tomannsbolig er under oppføring. 

 

Det er valgt å forholde seg til de eksisterende byggene og gjøre om disse uten for store endringer. Å 

gjøre om tidligere skolebygg til leiligheter kan by på noen utfordringer, men fokuset er å skape gode 

og praktiske leiligheter som kan møte krav satt av marked, aktører og offentlige instanser.  

7777 RRRREGULERINGSBESTEMMELSEGULERINGSBESTEMMELSEGULERINGSBESTEMMELSEGULERINGSBESTEMMELSERERERER    

Se eget dokument «Reguleringsbestemmelser for Hurdal Hagetun». 

8888 VVVVEDLEGGEDLEGGEDLEGGEDLEGG    

1. Referat fra oppstartsmøte 

2. Merknader 

 


