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Kommunedirektørens innstilling: 

Forslag til harmoniserte bestemmelser (hoveddokumentet) legges ut på offentlig ettersyn frem til 
6. august. Del A, B og C følger med til orientering for komplett framstilling. Disse er stedsspesifikke 
bestemmelser og retningslinjer, som videreføres uendret fra gjeldende kommuneplaner. 
 

 
Vedlegg: 
26.05.2020 nye bestemmelser.docx 130880 
26.05.2020 Sammenstilling av bestemmelsene i kommuneplanen 

liggende A3 
130881 

07.05.2020 Samordning av kommuneplanbestemmelsene - uttalelse 126178 
 
11.06.2020 Behandling i Formannskap 
Forslag - Garasjer, foreslått av Jan Fredrik Vogt, Fremskrittspartiet 

For garasjer settes ingen maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i 
takvinkel, form og størrelse. Frittstående garasjer på inntil 70 kvm må anses 
uproblematisk.  Garasjer inntil 50 kvm ikke er uansett søknadspliktig så legge de følger Forskrift om 
byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1 og plan og bygningslovens bestemmelser. 
 

Revidert forslag: 
For garasjer settes ingen maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i 
takvinkel, form og størrelse. 

 

 
Komunedirektørens innstilling - enstemmig vedtatt. 
Forslag - garasjer fra Vogt(FRP) - enstemmig vedtatt. 

 
FORM - NH-042/20 vedtak: 

Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Forslag til harmoniserte bestemmelser (hoveddokumentet) legges ut på offentlig ettersyn frem til 
6. august. Del A, B og C følger med til orientering for komplett framstilling. Disse er stedsspesifikke 



bestemmelser og retningslinjer, som videreføres uendret fra gjeldende kommuneplaner. 
For garasjer settes ingen maksimal høydebestemmelse, men den må underordne seg huset i 
takvinkel, form og størrelse. 

 
 

Sammendrag 
Holmestrand ble offisielt en ny kommune 1.1.2020. Det er derfor behov for å harmonisere de 
utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Dette er viktig fordi våre innbyggere 
forventer at vi nå opptrer som en samlet kommune og at vi praktiserer et felles sett med regler 
som gjelder likt for alle kommunens innbyggere. De nye bestemmelsene er midlertidige og vil 
avløses av kommuneplanrullering ved årsskiftet 2021/2022.  
 
Med harmonisering menes her at vi har hentet bestemmelser fra de tre gjeldende 
kommuneplanene og utarbeidet et nytt sett med bestemmelser som holder seg innenfor rammen 
av de gjeldende bestemmelsene. Det er med andre ord ikke intensjonen å tilføre noe nytt. For 
noen innbyggere vil det likevel bli endringer fordi det har vært nødvendig å foreta et valg mellom 
ulike bestemmelser. Det er viktig å merke seg at harmoniseringen kun gjelder de utfyllende 
bestemmelsene. Kommuneplankartene i de tre tidligere kommunene videreføres uendret.  
 
Gjeldende bestemmelser for Hof og Holmestrand er i dag svært like både når det gjelder 
bestemmelser og oppbygging. Her skiller tidligere Sandes bestemmelser seg ut ved at den er mer 
detaljert utformet og differensierer bestemmelsene mer på de ulike arealformålene.  
 
For ny kommuneplan er det valgt å ta utgangspunkt i Holmestrand og Hof sin oppbygging fordi den 
er den nyeste.  
 
Faktaopplysninger 
Utkast til ny kommuneplan ble opprinnelig oversendt til regionale og statlige høringsinstanser som 
en mindre endring av plan, jf. pbl. § 11-17. Tilbakemeldingen fra spesielt fylkeskommunen 
medførte at harmoniseringen må tas som en full planendring.  
 
Under gjengis utdrag fra de viktigste tilbakemeldingene. Øvrige merknader er ikke gjengitt her 
fordi de er vurdert å være av mindre betydning eller ligge utenfor rammen av harmonisering.  
 
Fylkeskommunen 
Fylkeskommunen påpeker at miljø- og kvalitetskrav til lekeplasser i de tidligere kommunene er i 
form av bestemmelser og ikke retningslinjer. I nye, harmoniserte bestemmelser er de derimot i 
form av retningslinjer. Kommunedirektøren slutter seg til fylkeskommunens anbefaling og forslår 
at miljø- og kvalitetskrav utformes som bestemmelser.   
 
Oversendte bestemmelser tillater å etablere næringsbygg på inntil 1000 m2 uten reguleringsplan. 
Bestemmelsen er hentet fra gjeldende kommuneplan i Sande. Holmestrand og Hof har ingen 
tilsvarende bestemmelse. Fylkeskommunen stiller seg kritisk til at hensynet til trafikksikkerhet og 
samferdsel kan ivaretas i byggesaken. Kommunedirektøren har derfor valgt å fjerne denne 
bestemmelsen i fremlagte forslag.  
 
Fylkeskommunen anbefaler å endre § 19 om jordvern slik at den er i tråd med retningslinje R10 i 
regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA) og veileder til matjordplan.  
 
Fylkesmannen 
Fylkesmannen anbefaler en minste avstand mot dyrket eller dyrkbar mark på 10 meter for all 
bebyggelse.  
 
Retningslinje punkt 29 og 31 omhandler fradeling kårbolig uten tilknytning til gårdstunet. 



Retningslinjen gir føringer for når en sak anses som kurant slik at høring av regional eller statlig 
myndighet kan unnlates. Fylkesmannen mener retningslinjen har fått en uheldig utforming og 
anbefaler den fjernet. Kommunedirektøren slutter seg til dette.  
 
Statens veivesen 
Statens vegvesen viser til § 11.3 om 50 meters byggegrense til E18. Dette svarer til lovens 
minimumsavstand til riksvei. Statens vegvesen forutsetter at reguleringsplaner med større 
byggegrense gjelder foran bestemmelsen i kommunplanens arealdel. Kommunedirektøren har 
derfor valgt å fjerne denne bestemmelsen for å unngå misforståelser.  
 
Juridiske forhold 

Pbl. § 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

§ 11-14.Høring av planforslag 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

 
Barn og unges interesser 
Alle tre gjeldende kommuneplaner har bestemmelser om lekeplasser som er svært like både når 
det gjelder antall boenheter per lekeplass, størrelse samt funksjons- og kvalitetskrav. Disse 
videreføres.  
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 

 
HMS/Folkehelse 
Ikke relevant 

 
Vurderinger 
Under følger en redegjørelse av utvalgte bestemmelser som etter kommunedirektørens syn er de 
mest sentrale. For enkelhets skyld refereres det til Sande, Holmestrand og Hof når det menes de 
tidligere kommunene og til Nye Holmestrand når det menes de tre kommunene etter 
kommunesammenslåingen 1.1.2020.  
 
§ 1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan  
Den foreslåtte bestemmelsen er hentet fra Hof og Holmestrand som har likelydende 
bestemmelser. Sande har også en tilsvarende bestemmelse. Bestemmelsen i er utformet som et 
generelt plankrav for alle typer tiltak som er søknadspliktige. Den må leses i sammenheng med § 2 
som angir en rekke unntak fra plankravet.  
 
Plankrav betyr at det kreves at tiltakshaver utarbeider en reguleringsplan før søknad og tillatelse. 
Dette er en tidkrevende og dyr prosess som det ikke har noen hensikt å utarbeide for mindre tiltak 
som har begrenset påvirkning på sine omgivelser.  
 
Det er viktig å merke seg at hovedregelen om plankrav kun gjelder for byggeområder og områder 
avsatt til anlegg eller råstoffutvinning. Byggeområder er definert i pbl. § 11-7 nr 1 og omfatter 
blant annet områder avsatt til boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.  
 
Plankravet gjelder ikke for tilfeller som faller inn under § 2 eller pbl. § 20-4. Henvisningen til pbl. § 
20-4 betyr at plankravet ikke gjelder for tiltak der det ikke er krav om ansvarlig foretak. Eksempler 



på slike tiltak er frittliggende garasjer under 70 m2, tilbygg inntil 50 m2 og fasadeendringer.  
 
§ 2 Fortetting unntatt plankrav 
Bestemmelsen er hentet fra Holmestrand og Hof som har likelydende bestemmelser. 
Kommunedirektøren har valgt å bruke denne bestemmelsen fordi den inneholder spesifikke og 
konkrete krav som gir tydelige føringer. Fordelen med en tydelig utformet bestemmelse er at den 
er forutsigbar for våre innbyggere. Erfaringsmessig virker forutsigbare regler konfliktdempende 
fordi forventninger avklares så tidlig som mulig. Dette er særlig relevant i forhold til 
nabokonflikter.   
 
Sande har bestemmelser som inneholder flere unntak. Dette åpner for en mer skjønnsmessig 
praktisering av regelverket hvilket også gjør det krevende å praktisere det rettferdig.  
 
I gjeldende bestemmelser i Sande er det tillatt med inntil 25% bebygd areal i uregulerte områder. 
For våre innbyggere i Sande vil foreslåtte bestemmelse medføre at tillatt utnytting økes med 5 
prosentpoeng. Etter kommunedirektørens syn er det naturlig å velge Holmestrands bestemmelse 
her fordi samfunnsutviklingen går i retning av økt grad av utnytting.  
 
§ 4 Byggegrense mot landbruksarealer 
Bestemmelsen er hentet fra Sande. Dette er naturlig fordi de største jordbruksarealene også er 
her.  
 
I Hof og Holmestrand er det i dag en retningslinje på 30 meter byggegrense mot dyrket mark. En 
retningslinje er vanskeligere å håndheve fordi den ikke gir en klar avslagshjemmel. Foreslåtte 
bestemmelse innebærer derfor at jordvernet forbedres i Holmestrand og Hof.  
 
§ 6 Byggeforbud langs vann og vassdrag 
Byggeforbud langs (fersk)vann og vassdrag må ikke forveksles med byggeforbudet mot sjø. 
Sistnevnte er hjemlet i pbl. § 1-8 annet ledd og gjelder nasjonalt.  
 
Et byggeforbud mot vann- og vassdrag må hjemles i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 1-8 femte 
ledd. Kommunen har bare har hjemmel til å fastsette en byggegrense fra arealformålene LNFR og 
bruk og vern av sjø og vassdrag.  
 
Alle de tre gjeldende kommuneplanene inneholder bestemmelser om byggeforbud og/eller 
plankrav mot vassdrag, men med ulike avstandskrav. For Holmestrand er det i dag 100 meter fra 
store vassdrag og 50 meter fra mindre vassdrag, i Hof er det 100 meter fra samtlige vassdrag og i 
Sande er det henholdsvis 50 eller 20 meter.  
 
Ny bestemmelse ivaretar de samme avstandskravene som gjeldende bestemmelser i Hof, 
Holmestrand og Sande. Den foreslåtte bestemmelsen er derfor ingen innskjerping, men en 
videreføring av gjeldende bestemmelser i ny språkdrakt.   
 
Byggegrensen gjelder for tiltak som er søknadspliktige. Det betyr at tiltak som ikke er 
søknadspliktig heller ikke rammes av byggeforbudet. Slike tiltak kan for eksempel være boder og 
garasjer inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4 meter.  
 
§ 11 Byggegrense mot vei 
Bestemmelsen må leses i sammenheng med veiloven § 29 som fastsetter en generell byggegrense 
på 15 meter mot uregulert kommunal vei. Bestemmelsen gjelder så langt ikke annet er bestemt i 
plan. Dersom en reguleringsplan ikke inneholder en byggegrense, er det byggegrensen etter 
veiloven som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt som skal legges til grunn.  
 
I gjeldende kommuneplan i Holmestrand er det i dag en byggegrense på 12 meter. Denne ble tatt 



inn ved forrige kommuneplanrevisjon fordi flere eldre reguleringsplaner med byggegrense ble 
opphevet og det var ønskelig å opprettholde 12 meter som byggegrense.   
 
I Hof er det ingen særskilt byggegrense i kommuneplanen. Det samme gjelder Sande, med unntak 
for garasjer som kan tillates plassert nærmere. Det vil si at det er veilovens bestemmelser som 
gjelder her. For Hof og Sande vil foreslåtte bestemmelse i realiteten være en videreføring og ikke 
innføring av en ny regel. 
 
Dette er en praktisk viktig regel for våre innbyggere da mange ønsker å plassere særlig garasjer 
nærmere veien enn 12/15 meter. Byggesak behandler en del søknader om dispensasjon fra 
byggegrensen og de aller fleste blir innvilget. For å synliggjøre en allerede etablert praksis er det 
valgt å innta Sandes bestemmelse B 1.2.2 som en retningslinje. Fordelen med å gjøre om 
bestemmelsen til en retningslinje er at det gir veimyndigheten mulighet til å foreta individuelle 
vurderinger.   
 
§ 12 Garasjer 
Den foreslåtte begrensningen på maksimalt 5,0 meter mønehøyde er hentet fra gamle 
Holmestrand.   
 
Dette er en bestemmelse som har stor praktisk betydning for våre innbyggere. Mange ønsker å 
bygge garasjer i to fulle etasjer for å ha lagringsplass på loftet. Dersom garasjen plasseres på flat 
mark betyr det i praksis at arealet i andre etasje blir for lavt til å utgjøre en tellende etasje. Fordi 
mønehøyden skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng vil det likevel være mulig å bygge en 
garasje i to fulle etasjer i skrånende terreng. Slike garasjer fremstår heller ikke som like 
dominerende.  
 
I Hof er det i dag tillatt å bygge garasjer med inntil 5,4 meter mønehøyde. Dette er naturlig fordi 
den tidligere kommunen er mer spredtbygd enn Holmestrand og har generelt sett større tomter 
med større hus. Hensynet til omgivelsene gjør seg derfor ikke gjeldende i like stor grad her. For 
våre innbyggere i Hof er derfor den foreslåtte bestemmelsen en innskjerping på 40 cm og i de 
fleste tilfeller en innskjerping på en hel etasje.  
 
Det samme gjelder for våre innbyggere i Sande. I den nåværende kommuneplanen for Sande stilles 
det ikke noe krav om maksimal mønehøyde for garasjen, men den må underordne seg huset i 
takvinkel, form og størrelse.  
 
Dette er en mer fleksibel regel som åpner opp for at bygningsmyndigheten kan foreta en mer 
individuell og konkret vurdering. Ulempen med en slik skjønnsmessig regel er at den kan være 
vanskelig å praktisere fordi den ikke gir klare begrensninger.  
 
Den foreslåtte bestemmelsen vil derfor i mange tilfeller også innebære en innskjerping for våre 
innbyggere i Sande. På en annen side vil mindre garasjer virke konfliktdempende, fremstå som 
mindre dominerende og bedre ivareta hensynet til sine omgivelser. 
 
§ 20 Lekeplasser 
Alle tre gjeldende kommuneplaner har bestemmelser om lekeplasser som er svært like både når 
det gjelder antall boenheter miljø- og kvalitetskrav. Disse videreføres med mindre justeringer. 
Foreslåtte bestemmelse kan best sies å være en hybrid mellom de tre kommuneplanene. De 
største forskjellene for våre innbyggere i Sande er at antall boenheter som utløser krav om 
lekeplass økes fra 3 til 6 for nær,- og kvartalslekeplass og og fra 3 til 50 for områdelekeplass. I 
Sande åpnes det også opp for mindre lekeplasser i områdene i sentrum og Nordre Jarlsberg 
brygge. Dette foreslås ikke videreført.  
 
§ 24, 25 og 34 fritidsbebyggelse 



Sande har store hytteområder og det er derfor valgt å ta utgangspunkt i Sande sine bestemmelser 
for fritidsbebyggelse. 
 
Det foreslås tre bestemmelser: § 24 for områder avsatt til fritidsbebyggelse, § 26 for 
fritidsbebyggelse ovenfor særskilt byggegrense mot sjø men innenfor 100-metersbeltet og § 34 for 
eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til LNF.  
 
I områder avsatt til fritidsbebyggelse og eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder tillates ikke 
bebygd areal over 120 m2 BYA. Dette tilsvarer gjeldende bestemmelse i Sande og Hof kommune.  
 
I Holmestrand er det i dag tillatt medfritidsbolig på inntil 90 m2 BYA. For Holmestrand utgjør den 
foreslåtte bestemmelsen derfor en utvidelse på 30 m2.  
 
Dersom fritidsboligen er ovenfor byggegrense mot sjø fastsatt i kommuneplan eller 
reguleringsplan, men innenfor 100-metersbeltet, reduseres tillatt bebygd areal til 90 m2. Dette er i 
tråd med Sande og Holmestrands gjeldende bestemmelser.    
 
Parkering: 
Det er valgt å benytte bestemmelsen fra Holmestrand fordi dette er den nyeste og dermed mest i 
tråd med dagens krav til parkering. Denne gir noe bedre parkeringsdekning for boenheter under 
90 m2 enn gjeldende bestemmelse i Sande. Gjeldende bestemmelse i Hof stiller like krav, med 
unntak av at det ikke finnes egne krav for sentrumsnære områder.  
 
Fordelen med foreslåtte bestemmelse er at den er mer differensiert fordi det stilles noe lavere 
krav til parkering i sentrumsnære områder. Dette er naturlig fordi det i disse områdene er enklere 
å benytte kollektivtrafikk i større grad og i tråd med ønsket utvikling.  
 
Videre behandling 
Saken avgjøres av formannskapet og blir referert i utvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø 
kvelden før. Det offentlige ettersynet kunngjøres i Jarlsberg avis og Sande avis. Forslag til 
harmoniserte bestemmelser sendes på høring til regionale myndigheter og 
interesseorganisasjoner.  

 

 

 
 


