
Reguleringsbestemmelser for statlig reguleringsplan for 

Nasjonalt minnested 22. juli - Sørbråten  
Del av gnr. 233 bnr. 2 og 6 i Hole kommune 
 
PlanID: 201307  
 
Planen med bestemmelser er vedtatt: 5. april 2016, sak 14/5896. 

 
Formål 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter 
terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011 på Sørbråten.  
 
§ 1 Generelt 
Området hvor reguleringsplanen gjelder er vist på plankart, datert 22.10.2014. Planen 
omfatter del av eiendommene 233/2 og 233/6 med nærmest tilliggende areal i Tyrifjorden 
samt del av fylkesvei 155.  
 
Området reguleres til følgende formål: 

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5, 2): gangveg, kjøreveg, annen 
veggrunn – tekniske anlegg, annen veggrunn – grøntareal, kollektivholdeplass, 
parkering 
 

2. Landbruks-, natur- og friluftsområder (§12-5, 5): friluftsområde 
 

3. Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5, 6): friluftsområde i sjø og vassdrag. 
 

4. Sikringssone (§12-6) 
Frisikt 
 

5. Sone med angitte særlige hensyn (§12-6) 
Landskap 

 
§ 2 Fellesbestemmelser 
 

1. Bygninger, anlegg og utearealer innenfor planområdet skal i så stor grad som praktisk 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at de kan benyttes av alle 
mennesker på en likestilt måte, herunder bevegelseshemmede, 
orienteringshemmede og miljøhemmede.  

 
2. Dersom det oppdages automatisk fredete kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidene straks stanses og 
de regionale kulturminnemyndighetene varsles. Jfr. kulturminneloven § 8.2. 
 

 
§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Gangveg GV1 skal være offentlig. 
 
Gangveg GV2 og GV3 skal være private.  
 



Kjøreveg KV1 (fylkesvei 155) skal være offentlig. Det skal opparbeides opphevet gangfelt 
over fylkesvei fra gangvei GV2 til gangvei GV3. Gangfelt skal ha forsterket belysning. 
Opphevet gangfelt og belysning skal opparbeides i henhold til Statens vegvesens normaler. 
 
Kjøreveg KV2, KV3 og KV4 skal være private.  
 
Annen veggrunn – tekniske anlegg skal være offentlige. 
 
Annen veggrunn – grøntareal skal være private. Arealene skal beplantes med stedegen 
vegetasjon.  
 
Kollektivholdeplass KHP skal være offentlig. 
 
Parkering P1 og P2 skal være private og skal kun benyttes av besøkende til minnestedet. 
Felt P1 skal opparbeides slik at krav til universell utforming oppfylles, og med minst 3 
parkeringsplasser tilpasset bevegelseshemmede, 17 ordinære parkeringsplasser og minst 4 
plasser for på- og avstigning fra buss. Feltet skal være ferdig opparbeidet før minnestedet 
åpnes. 
 
I løpet av de to første årene etter åpning av minnestedet skal det foretas besøkstrafikktelling 
på plassen minst 2 ganger hvert år. Hvis tellingene viser behov for flere parkeringsplasser 
skal felt P2 bygges ut før 3. året.  
 
På parkeringsareal kan det etableres sitte-/møte-/informasjonsplass. Det tillates etablert 
servicebygning med maks BYA=30 m² innenfor område P1 og P2 samlet. Servicebygningen 
skal ha universell adkomst fra felt P1. 
 
§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
 
Friluftsformål 
 

1. I område regulert til friluftsformål er det ikke tillatt å oppføre bebyggelse.  
 

2. Innenfor bestemmelsesgrenser tillates skjæring av et inntil 4,0 meter bredt snitt 
gjennom odden med dybde inntil 1,0 m under laveste regulerte vannstand (LRV). Det 
tillates også etablert en terrasse ved snittet, med tilhørende rampe i terrenget. 
Rampen kan være delvis overdekket. Snitt og terrasse skal være del av nasjonalt 
minnested for 22. juli. 

 
3. I 15m-sonen målt i horisontalplanet fra gjennomsnittlig flomvannstand, er det forbud 

mot graving, bygging av bryggeanlegg samt oppfylling av alle typer masser, med 
unntak av tiltak nevnt i pkt. 2. 

 
4. Det tillates etablert en gangsti fra gangveg GV2 til minnested, maks. gangbredde 2,5 

m. Gangstien er en del av minnestedet og skal ikke benyttes som atkomst til annen 
virksomhet i området. Gangstien skal i så stor grad som mulig følge eksisterende 
terreng og bygges med så små inngrep i naturen som mulig. Det skal tas hensyn til 
større trær og landskapsformasjoner. Matjord som fjernes skal bli tatt vare på og lagt 
på annet areal der den fortsatt blir brukt til matproduksjon. 

 
5. Det tillates opparbeidet sitteplasser i tilknytning til gangstien. 

 
 

 



§ 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Friluftsområde i sjø og vassdrag 

1. Området skal benyttes til friluftsområde i sjø og vassdrag.  
 
§ 6 Hensynssoner 
Frisiktsone 

1. Innenfor frisiktsonene skal det over en høyde på 0,5 meter være fri sikt over de 
tilstøtende vegers plan. Arealet må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt 
forringes eller hindres. 
 

Hensynssone landskap 
 
2. Den naturlige vegetasjonen skal bevares, og bestå av stedegne arter.  Det kan drives 

skjøtsel av vegetasjonen i hensynssonen. 
3. Bevaring av vegetasjon gjelder ikke der snitt for nasjonalt minnested etableres, se 

§4.2. 
 
§ 7 Dokumentasjonskrav 

1. Det skal utarbeides Ytre Miljøplan for anleggsperioden av kunstprosjekt i friområde. 
Ytre Miljøplan skal redegjøre for hvordan midlertidige anleggsveier skal istandsettes, 
hvordan anleggsarbeidet skal ta hensyn til hekkeperiode for fugl, tiltak for å unngå 
miljøskadelige utslipp, ivaretakelse av støyhensyn mm. Ytre miljøplan skal foreligge 
før det gis rammetillatelse for tiltak.  
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