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Innspill/merknader til høringsforslag for kommuneplanens arealdel 2019-2030 

 
Innspill og merknader omfatter boligfelt B5 på Storøya og sendes inn av styret i Storøen 

Velforening på vegne av hytteeiere. Alle hytteeiere har fått anledning til å kommentere merknadene. 

Av de 80 hyttene har vi mottatt 56 svar, hvorav 46 stiller seg bak våre innspill/merknader, to ønsker 

å forholde seg nøytrale og åtte ikke støtter innspillet. De resterende 24 hytteeierne har ikke sendt 

inn kommentarer til dette dokumentet. I det videre benevnes det flertall som støtter de følgende 

innspill/merknader som «hytteeierne». 

 

 
 

Konklusjon 

Hytteeierne mener at utbygging av et boligfelt på Storøya ikke er i samsvar med Hole kommunes 

"arealstrategi bolig". I strategien heter det at størsteparten av boligbyggingen skal styres dit det 

allerede finnes regulerte og/eller avsatte områder for bolig, og da fortrinnsvis i de eksisterende 

tettstedene Vik, Sundvollen, Sollihøgda (gjennom egne kommunedelplaner) og Helgelandsmoen. 

Tilrettelegging for nye perifere boligområder skal unngås. Fortetting av eksisterende 

utbyggingsområder avsatt i kommuneplanen og i vedtatte reguleringsplaner, skal ifølge 

arealstrategien gjennomføres før nye boligområder vedtas. Dersom kommunen tillater boligbygging 

utenfor regulerte områder, stilles det krav om at de skal bygges i tilknytning til andre 

omkringliggende boliger («grend»). Felt B5 som foreslått på Storøya imøtekommer ingen av de 

nevnte kravene som stilles i kommunens arealstrategi bolig. 

 

Hytteeierne mener også at boligutbygging på Storøya vil ha negativ innvirkning både på den 

sammenhengende allment tilgjengelige blågrønne strukturen, på det biologiske mangfoldet og det 

grønne landskapsmiljøet med arealer for rekreasjon. 

 

Boligbygging på Storøya med investering og drift av ny teknisk og sosial infrastruktur, vil i en 

situasjon med begrensede økonomiske ressurser gi kommunen økte økonomisk belastninger.  

 

Utbygging av boliger på Storøya vil være i strid med føringene gitt i nasjonale forventninger og 
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statlige planretningslinjer. Disse føringene vektlegger utvikling av tettsteder med korte avstander 

mellom ulike gjøremål, både for å redusere arealforbruk og transportbehov og for å styrke 

grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. En by- og tettstedsutvikling i tråd med de 

statlige planretningslinjene er også god klima- og miljøpolitikk. 

 

Hytteeierne er enige i rådmannens dokumenter og innstilling til Plan- og miljøutvalgets møte den 

19. august, der det ikke er medtatt noen boligfelt på Storøya. 

 

HØRINGSINNSPILL 

 

Nasjonale føringer 

Planprogrammet for Hole kommuneplan viser til aktuelle føringer kommunen må ta hensyn til i sin 

planlegging. Kommunen redegjør i programmet for hvordan disse føringene skal benyttes i 

arealplanleggingen i en kommune med høy befolkningsvekst og begrensede økonomiske ressurser. 

Viktige føringer gis blant annet gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2023 og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014). 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal følges opp i kommunenes 

arbeid med planstrategier og arealplaner. 

 

Regjeringen legger her vekt på at kommunene i planprosessen står overfor fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

 

Det sies videre at det derfor er viktig å samordne transportplanleggingen med arealplanleggingen 

for øvrig, fremme næringsutvikling, redusere klimagassutslippene og andre negative 

miljøkonsekvenser, tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige tettsteder og 

redusere nedbygging av dyrka mark og natur. I tråd med de nasjonale føringene skal det legges opp 

til en aktiv og helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av eksisterende 

sentrumsområder. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud bør lokaliseres i 

eller tett på disse sentra, med god tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gangveier. Dette 

vil være gode virkemidler for å redusere utslipp fra transport, bygg og energi og det gir god 

helseeffekt til befolkningen. 

 

Føringer fra Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

skal også følges. Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har utviklet 

planretningslinjene, sies det at «Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder med korte avstander 

mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere arealforbruk og transportbehov og styrke grunnlaget for 

kollektivtransport, sykkel og gange. En by- og tettstedsutvikling i tråd med de statlige 

planretningslinjene er også god klima- og miljøpolitikk.»  

 

Konsekvensutredning 

I de Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging omtales 

konsekvensutredninger (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som viktige verktøy for 

planprosesser og valg av løsninger.  
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I denne sammenheng viser hytteeierne til Konsekvensutredning utarbeidet for kommuneplanens 

arealdel. Viktige punkter sakset fra KU for felt B5 på Storøya (alle med ensidig stor negativ 

konsekvens) som vil være sentrale i hytteeiernes argumentasjon: 

 

 

 Forhold til nasjonale og regionale føringer: Ikke i tråd med RATP. Bygger ikke opp om 

eksisterende tettsteder.  

 Planstrategi og kommuneplan: Nye boligområder bør ligge i tilknytning til de eksisterende 

tettstedene Vik og Sundvollen, og bygge opp under allerede etablert tettstedsstruktur. Ligger 

ikke i prioritert område for boligbygging. 

 Prioriterte områder for utvikling: Verdifulle landbruks- og friluftsarealer skal sikres mot 

utbygging. Oppfyller ikke dette målet. 

 Folkehelse: Utbygging gir store negative konsekvenser for rekreasjonsmuligheter. 

Skogsarealene inngår delvis i område med merket tursti. Grenser til hyttefelt i sør. 

 Grønnstruktur, idrett-friluftsliv: Kartlagt friluftslivsområde svært viktig nærturterreng og en 

del av en sammenhengende grønnstruktur. Berører merka sti i nord. Stien er en del av en 

lengre, sammenhengende merket tursti på Storøya. 

 Landskap: Høydeparti som er landskapsmessig utsatt. Utbygging gir inngrep i et lite berørt 

landskap med spesielt gode kvaliteter. Det er tydelig eksponert mot utbygde områder på 

Neslandet og mot viktige registrerte friluftsområder. 

 Barn og unge: Mangler gangvei og trygg skolevei til fastlandet. Lite trygge oppvekstforhold. 

Golfbane begrenser ferdsel i sommerhalvåret. 

 Trafikksikkerhet: Jfr. manglende gangvei og smal adkomstvei en utfordring. Kan føre til 

tilbakeblokkering ut på E16. Skoleveg over dagens smale bru er en trafikkmessig utfordring. 

Også utfordringer mhp. utrykningskjøretøyer. 

 Sosial infrastruktur: 4 km til Sundvollen med skole og barnehage. Ingen gangvei til 

Elstangen. 

 

Konsekvensutredningen konkluderer med at innspillet (B5) ikke anbefales tatt med videre da det 

legges opp til omfattende utbygging utenfor prioriterte tettstedsområder. At det har betydelige 

negative konsekvenser for friluftsliv, naturmangfold og landskap. Og at boligutbygging her er lite 

egnet for barn og unge grunnet avstander til nødvendig infrastruktur og usikker skolevei. 

 

Utbyggingsmønster skal være i tråd med nasjonale føringer 

Det er behov for nye boliger i Hole kommune, men boligene må ikke etableres hvor som helst. Det 

gis klare føringer fra nasjonalt hold både i de nasjonale forventningene og i de statlige 

planretningslinjene om at spredt boligbygging er lite ønskelig. Utbyggingsmønster og 

transportsystem skal samordnes, og det skal legges opp til tett utnytting rundt eksisterende 

tettsteder, og spesielt rundt knutepunktene. Det må defineres tydelige avgrensninger for tettstedene, 

slik det er gjort for Sundvollen. Nye boliger i mer perifere områder bør ikke tillates, slik hytteeierne 

mener boliger på Storøya vil være. Veksten skal konsentreres til eksisterende tettsteder og det 

legges opp til at flest mulig reiser kan tas med kollektivtransport, sykkel eller gange. Dette er 

vesentlige virkemidler for å kunne redusere utslipp, det medføre også positive helseeffekter til 

befolkningen. Boligbygging bør dermed utvikles i tilknytning til Vik og Sundvollen, slik det sies og 

illustreres i planbeskrivelsen på side 13. Utbygging av boliger på Storøya vil derfor være i strid med 

føringene gitt i nasjonale føringer.  

 

Boliger i et hytteområde  
Behov for rekreasjon, naturopplevelser og en form for stille tilbaketrekning er ofte årsak til 

anskaffelse av en hytte. Et boligfelt lever med en helt annen puls enn et hytteområde, og fritid og 
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arbeidstid vil lett være i utakt. Et boligområde vil også kunne fremstå som privatisert og mer 

avvisende enn et hytteområde. Hytteområdet og foreslåtte boligfelt B5 på Storøya ligger svært nær 

hverandre på en relativt liten øy. 

 

Hyttefolket og allmenhetens interesser 
Storøya har i dag et hyttefelt med i alt 80 hytter. Øyas resterende grøntarealer benyttes av 

hyttefamiliene og allmenheten som tur- og aktivitetsområder. Foreslått boligfelt vil redusere 

tilgjengelige arealer for hytteeiernes og allmenhetens frie ferdsel, og gi negative konsekvenser for 

rekreasjonsmuligheter. Dette området inkluderer et viktig nærturterreng som utgjør en del av øyas 

sammenhengende grøntareal, og stien som går gjennom området er en del av turstinettverket på 

Storøya.  

 

Blågrønn struktur 
Mindre øyer er svært sårbare for inngrep, de har grense mot vann på alle kanter, har ofte begrenset 

areal og som Storøya, allerede relativt høyt utnyttet av de mange ulike brukerne som ønsker seg en 

bit av den.  

 

Å ivareta et allsidig friluftsliv, naturmangfold og landskap er svært viktige elementer i et 

bærekraftig samfunn. Hole kommune bør derfor sikre sårbare områder som Storøya mot 

boligutbygging og ikke tøye øyas tålegrense for bruk. Samtidig bør det arbeides for å utvikle en 

sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur på Storøya. Øya er allerede et svært 

attraktivt og et viktig rekreasjon-/aktivitetsområde med golfbane, småbåthavn, badeplasser og 

turstinett. Ulike aktiviteter på øya konkurrerer til dels om viktige grøntområder, men balanseres 

foreløpig godt. Med en forventet vekst i kommunens innbyggertall i planperioden, er det vesentlig å 

bevare og videreutvikle disse aktivitetene for å sikre turterreng og allmenn tilgjengelighet til fjorden 

og strandområdene.  

 

Storøya bør inngå i kommunens plan for tilrettelegging av friluftsliv for dermed å fremme 

samfunnsmessig velvære og god folkehelse. Boligbygging på Storøya vil kunne begrense et rikt 

friluftsliv og et viktig biologiske mangfold.  

 

Naturverdier 

Ved planlegging for videre utvikling og vekst i kommunen må det legges spesielt vekt på 

ivaretakelse og beskyttelse av natur- og landskapsverdier som en øy i Tyrifjorden representerer. Det 

bør utvises forsiktighet ved utbygging i utsatte områder som Storøya. Øya har blant annet et 

naturreservat på 35 daa som er fredet iht norsk lov. Naturarealet på en slik øy må forvaltes slik at 

ulike forekomster samt planter og dyr som finnes naturlig, sikres i levedyktige bestander. 

Leveområder og forflytningskorridorer for dyr og planter er allerede sterkt begrenset ved anlegg av 

golfbane og tilhørende næringsområde. Boligbebyggelse som foreslått i kommuneplanen vil 

ytterligere redusere naturvilkårene på øya og medføre belastninger på natur- og kulturmiljø som er 

svært uheldig. 

 

Landskap og fjernvirkning  

Boligfeltet er plassert på et høydedrag som er landskapsmessig sensibelt. Storøya har en markant 

profil dannet av trekroner der hyttebebyggelsen ligger underordnet i landskapet. Hytteeierne er 

enige i at boligbebyggelse vil gi inngrep i et lite berørt landskap med spesielt gode kvaliteter, slik 

konsekvensutredningen sier. Øyas silhuett er eksponert mot Neslandet og vil bli markant endret. 

 

Konsekvenser for kommunens økonomi 

I en kommune med fremtidig høy befolkningsvekst i alle alders- og befolkningsgrupper samtidig 
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med begrensede økonomiske ressurser, vil utbygging av både teknisk (vei, vann og avløp) og sosial 

infrastruktur (barnehage, skole, sykehjem) merkes godt. Kommuneplanens samfunnsdel angir at 

konsentrert boligutbygging vil reduserer fremtidig utgifter til denne driften og investeringen i 

teknisk og sosial infrastruktur. Økonomisk bærekraft oppnås ved etablering av gode tettsteder og 

lokalsamfunn, og ikke ved spredt boligbygging. Boligbygging på Storøya vil medføre økte 

kostnader til drift og investering av teknisk og sosial infrastruktur blant annet pga større avstander 

og mindre tilgjengelige boliger. 

 

Bro fra Elstangen til Storøya 

Det henvises til punkter i vedlegg 9 til kommuneplanen «Sjekkliste for ROS-analyse» der følgende 

forhold påpekes: 

Pkt. 22 Framkommelighet vei/fortau/GS: «Bru over til Storøya holder ikke mål iht. myke 

trafikanter, utrykningskjøretøyer m.m. Adkomst må utredes og det må stilles plankrav for gang-

sykkelvei på Utstranda.»  

Pkt. 25 Utrykningstid for utrykningskjøretøyer: «Ønskelig/nødvendig med to felt på bru til Storøya» 

Pkt. 28 Manglende alternativ vegforbindelse: «Det mangler alternativ adkomst til Storøya.» 

Pkt. 30 Vei, bru, knutepunkt: «Bru over til Storøya holder ikke mål i forhold til trafikk, 

utrykningskjøretøyer og myke trafikanter. Krevende ift. beredskap.»  

Pkt. 51 Ulykke med farlig gods: «Ev. transport av drivstoff ut til Storøya.» (jfr utvidelse av båthavn)  

Pkt. 52 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området: «Adkomst til Storøya bør ha to felt.» 

Pkt. 53 Ulykke ved inn- og utkjøring: «Jf. Storøya; fare for tidvis oppstuving av trafikk fra lokalvei 

eller fylkesvei inn på E16.» 

Pkt. 55 Utforkjøring: «Bru til Storøya må vurderes særskilt for delhendelser.»  

 

Utover disse punktene vil hytteeierne påpeke følgende: 

Vurdering av sikkerhet mot flom er ikke medtatt i ROS analyse. Ifølge NVE vil broas 

landforbindelse på begge sider kunne bli oversvømmet. Broa har i dag tidvis kapasitetsmangel i 

sommersesongen med trafikk til golfanlegg, båthavn og hyttetrafikk. Videre utbygging av båthavn 

og næringsområde tilknyttet golfanlegget (som forøvrig kan inkludere utleieboliger) vil ytterligere 

øke biltrafikk over broa og det vil bli økt kapasitetsmangel dersom kommuneplan tillater et boligfelt 

på Storøya.  

Broa har bevegelige felt med sammenlenkede jernbanesviller som følger vannstandsnivå. Disse 

feltene er ikke tilpasset rullestoltilgjengelighet, er ikke sikret med gjerde og er sleipe og glatte ved 

regnvær både for gående, syklende og biler. 

 

Privatrettslig avtale mellom grunneier og hyttefolket "broavtalen" 

Broavtalens pkt.17, tinglyst 12.06.1992 sier følgende:  
«Eventuelle tiltak som følge av broprosjektet som forstyrrer miljøet i hytteområdet og dets 
nærmeste omgivelser begrenset av gårdsveien fra fergestedet til Kvisla, og langs vestsiden av 
jordet ned til fjorden, kan ikke iverksettes av grunneieren uten nærmere avtale med 
Velforeningen.»  
 

 

Broavtalen ble tinglyst 12.06.92, 14 dager før reguleringsplan for Storøya ble gjort gjeldende. 
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Det foreligger ikke noen avtale mellom grunneier og hytteeierne om at det kan bygges boliger på 

felt B5 som ligger innenfor det området som omfattes av broavtalen.  

Den tinglyste broavtalen er fortsatt gjeldende og har blant annet vært aktuell og innvirket på 

fastsettelse av bygslingsavgift og senere på tomteverdi ved kjøp av hytteeiendommene. 


