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Kommunestyrets behandling 13.09.2017 
Plan og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Frode Nilsen, GIH fremmet følgende protokolltilførsel: 
«Glad i Hurdal la inn en innsigelse om å utsette denne planen i.h.t. sentrumsregulering. 
Glad i Hurdal trakk denne innsigelsen tilbake på Plan og næringsutvalget – 05.09.2017, da det 
ble opplyst at denne utbyggingen ikke ville stoppe opp for annen spredt bebyggelse i Hurdal 
likevel. 
Dette kommer ikke fram i saksprotokoll fra møtet, og vi ber derfor at dette blir journalført inn i 
saken på dagens kommunestyremøte 13.09.2017.»  
 
Kommunestyrets vedtak 13.09.2017 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hurdal Hagetun, 
planident 02391602, med følgende endring i reguleringsbestemmelsenes § 8.1: 
 
Innenfor området med hensynssone bevaring kulturmiljø skal bygningene bevares som en del av 

en sammenhengende skolehistorie. Bygningene innenfor hensynssonen kan ikke rives. 

 

Bygningene tillates omgjort til boliger. Bygningene skal bevares i hovedform, fasader, takform, 

materialer og detaljering. Kun dersom det er nødvendig kan enkelte bygningsdeler byttes ut og 

da med bygningsdeler med samme utførelse og materialbruk. 

 

Eventuell tilbakeføring skal skje på et dokumenterbart grunnlag. 

 

Eventuelle endringer må gjøres rede for særskilt i byggesak og må godkjennes av regional 

kulturminnemyndighet. 

 



Det kreves gebyr for saksbehandlingen 
B.2.1. Reguleringsplan, areal 0 daa – 10 daa  kr. 60.000,-      
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hurdal Hagetun, 
planident 02391602, med følgende endring i reguleringsbestemmelsenes § 8.1: 
 
Innenfor området med hensynssone bevaring kulturmiljø skal bygningene bevares som en del av 

en sammenhengende skolehistorie. Bygningene innenfor hensynssonen kan ikke rives. 

 

Bygningene tillates omgjort til boliger. Bygningene skal bevares i hovedform, fasader, takform, 

materialer og detaljering. Kun dersom det er nødvendig kan enkelte bygningsdeler byttes ut og 

da med bygningsdeler med samme utførelse og materialbruk. 

 

Eventuell tilbakeføring skal skje på et dokumenterbart grunnlag. 

 

Eventuelle endringer må gjøres rede for særskilt i byggesak og må godkjennes av regional 

kulturminnemyndighet. 

 
Det kreves gebyr for saksbehandlingen 
B.2.1. Reguleringsplan, areal 0 daa – 10 daa  kr. 60.000,-     
       
        
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart i målestokk 1:500, datert 24.05.17. 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 24.05.17. 
3. Planbeskrivelse, datert 24.05.17. 
4. Risiko og sårbarhetsanalyse. 
5. Merknader og uttalelser til varsel om oppstart. 
6. Brev fra Hurdal kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 08.12.16. 
7. Presisering av Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart, datert 20.12.16. 
8. Førstegangs behandling, Utvalgssak 17/2, Plan- og næringsutvalget den 06.06.17. 
9. Planforslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13.06.17 til 07.08.17. 
10. Uttalelser innkommet i høringsperioden 

 

 
Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 

11. Referat fra oppstartsmøte 
12. Sosi-fil: Detaljreguleringsplan Hurdal Hagetun, planid 02391602. 

 
 
Saksutredning: 
Norgeshus AS har på vegne av Hurdal Utvikling utarbeidet forslag til reguleringsplan for Hurdal 
Hagetun. Planområdet ligger på den østre og bebygde delen av den gamle tomta til Strømmen 
skole omlag 2,6 km nord for Hurdal sentrum. Planområdet omfatter eiendommene 14/103, 
14/104, 14/106, 14/107 og 14/108 samt østre del av gbnr. 14/009.  
 
Hurdal Utvikling kjøpte Strømmen skole av Hurdal kommune, tinglyst 06.05.14 og ønsker å 
bygge om den eksisterende bygningsmassen til boliger, i tillegg er det gitt dispensasjon for en ny 



tomannsbolig i planområdets sørøstre hjørne, som er gitt midlertidig brukstillatelse 21.07.17. Til 
sammen legger planen til rette for oppføring av 20 boenheter. 
 
I forbindelse med oppstart ble det varslet at planområdet også omfattet den vestre ubebygde 
delen av gbnr. 14/009. Fylkesmannen i Oslo og Akershus frarådet sterkt at man gikk videre med 
planforslaget siden det er i betydelig konflikt med regional plan for areal og transport og SPR-
BATP. De råder kommunen til å styre boligbyggingen slik at det styrker Hurdal sentrum. For å 
imøtekomme retningslinjene i regional plan for areal og transport ble planområdet derfor 
redusert til kun og omfatte eksisterende bygningsmasse. Den vestre delen av gbnr. 14/009 vil bli 
vurdert i forbindelse med ny kommuneplan. 
 
Varsel om oppstart ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 3. november 2016 og berørte parter 
ble varslet i eget brev datert 31. oktober 2016.  
 
Første gangs behandling av detaljreguleringen ble behandlet i Plan- og næringsutvalget 06.06.17, 
sak 17/21. Saken ble sendt på offentlig ettersyn/høring 13.06.17 med høringsfrist 07.08.17. 
 
 
Vurdering: 
I høringsperioden er det kommet uttalelser fra Hafslund Nett, Statens vegvesen, Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Glad i Hurdal. Et sammendrag av uttalelsene 
med kommentarer følger under. Det vises ellers til plandokumentene. 
 
Hafslund Nett er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet tidligere innspill. Og har ingen 
ytterligere bemerkninger.  
 
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 
 
Akershus fylkes kommune merker seg kommunens vurderinger av den foreslåtte utbyggingen 
sett opp mot føringer i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I forhold til 
området avsatt til hensynssone for kulturminne, den gamle skolebygningen anbefaler de at 
reguleringsbestemmelsenes § 8.1 endres til:  
 
Innenfor området med hensynssone bevaring kulturmiljø skal bygningene bevares som en del av 

en sammenhengende skolehistorie. Bygningene innenfor hensynssonen kan ikke rives. 

 

Bygningene tillates omgjort til boliger. Bygningene skal bevares i hovedform, fasader, takform, 

materialer og detaljering. Kun dersom det er nødvendig kan enkelte bygningsdeler byttes ut og 

da med bygningsdeler med samme utførelse og materialbruk. 

 

Eventuell tilbakeføring skal skje på et dokumenterbart grunnlag. 

 

Eventuelle endringer må gjøres rede for særskilt i byggesak og må godkjennes av regional 

kulturminnemyndighet. 

 
Fylkesrådmannen er skeptisk til de endringene av den gamle skolebygningen som er beskrevet i 
planbeskrivelsen og vil uttale seg til disse når byggesaken oversendes fylkeskommunen. 
 
Kommentar: Reguleringsbestemmelsenes § 8.1 endres som beskrevet ovenfor. Alle byggesaker 
vedrørende den gamle skolebygningen skal oversendes fylkeskommunen for uttalelse. 
 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus finner det positivt at omfanget av planen er redusert til kun å 
omfatte bestående bygningsmasse, men det understrekes at de er svært kritiske til en utbygging 
av dette omfanget utenfor Hurdal sentrum. Dersom man ønsker en forsterkning av Hurdal 
sentrum er det viktig at det ikke åpnes for store felter for spredt boligbygging spredt utover i 
kommunen. Fylkesmannen fraråder at man går videre med planarbeidet før det er blitt gjort en 
helhetlig vurdering av området ved rullering av kommuneplanen. 
 
Kommentar: Det er problematisk for Hurdal kommune å stoppe utbygging av Hurdal Hagetun. 
Bygningsmassen som nå reguleres er de gamle eksisterende skolebygningene på Strømmen skole 
som Hurdal kommune solgte til Hurdal Utvikling, tinglyst 06.05.14. Hurdal kommune var ved 
salget av eiendommen kjent med at Hurdal utvikling ønsket å utvikle eiendommen til 
boligformål. Det vises også til at det allerede er bygd fire boliger innenfor planområdet. To av 
dem, ombygging av SFO-bygningen til vertikaldelt tomannsbolig, ble igangsatt før areal og 
transportplanen ble vedtatt. Det vurderes slik at ombyggingen av den eksisterende 
bygningsmassen ble igangsatt før areal og transportplanen ble vedtatt. Den regionale planen kan 
ikke ha tilbakevirkende kraft for områder der det er igangsatt utbygging.  
 
Glad i Hurdal sier nei til at Hurdal Hagetun bygges ut, da dette vil sette en stopper for mange 
andre enkeltstående nybygg i spredt bebyggelse slik kommuneplanen er ment for. Saken må 
derfor utsettes i påvente av ny kommuneplan. 
 
Kommentar: Se kommentar under Fylkesmannen. 
 
Konsekvenser: 

• Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft: 
Ombygging av eksisterende bygningsmasse der det også ligger eksisterende infrastruktur 
som strøm, veg, vann og avløp vurderes å være meget gunstig i forhold til å bygge nytt 
med tanke på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


