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Program for møtet

1. Bakgrunn for møtet

2. Planprosess frem til i dag

3. Prosjektforutsetninger (rammer, 

begrensninger)

4. Videre planprosess

5. Spørsmål til slutt

INFRAVEST AS



2. Planprosess frem til i dag

Utklipp fra www.holmestrandnp.no

Hva har skjedd så langt?
• Planinitiativ laget september 2018, og politisk behandlet juni 2019
• Oppstartsmøte avholdt i mars 2019
• Varslet oppstart av planarbeid september 2019

https://holmestrandnp.no/status-i-dag/


Input til prosjektet

• Området grenser til Solum pukkverk, Solum golfbane, 
E18 i nord og Våleveien i øst, samt jordbruksareal i 
sydøst. 

• Tomtens størrelse er ca. 360 dekar.
• Det planlegges å legge til rette for totalt bruksareal på 

omkring 250 000 - 300 000 m² ved full utnyttelse.
• Ulike typer næringsformål; kontor, industri, lager og 

logistikk.
• 3 - 5 nivåplatåer i terrenget.
• Serviceanlegg med elbil-ladere og tilhørende restaurant.

3. Prosjektforutsetninger



3. Prosjektforutsetninger



• Bestemmelser og retningslinjer i 
Holmestrand kommune:

3. Prosjektforutsetninger

Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel
• Retningslinjer i Re kommune:



100 meter byggegrense 50 meter byggegrense

3. Prosjektforutsetninger



Type bebyggelse og formål

• Logistikksenter, med lavt- og høytlager
• Kontor- og serviceareal
• Industriarealer med tilhørende kontorer
• Lagerbygninger
• Større parkeringsarealer
• Areal for infrastruktur, herunder veier
• Vegetasjonsbuffere og hensynssoner 

3. Prosjektforutsetninger

Fiskumparken, mellom Hokksund og Kongsberg 

Moss Næringspark, sentrallager for Europris 



3. Prosjektforutsetninger

Type bebyggelse og formål

Servicesenter; elbil-lading med 
tilhørende bevertningsmuligheter.



Nært forestående prosess 
• Kulturminnesøk (høst/vinter 2019)
• Grunnundersøkelser (høst/vinter 2019)
• Mulighetsstudier/skisseprosjekt (vinter/vår 2020)

Videre prosess 
• Politisk behandling av planprogram
• Ulike temautredninger, befaringer, nabomøter, 

orienteringsmøter.
• Utarbeidelse av et sammensatt planforslag
• Planforslag oversendes til planavdeling i begge 

kommuner
• Politisk 1. gangs behandling
• Planforslag sendes på høring/offentlig ettersyn
• Politisk 2. gangs behandling
• Sluttbehandling i begge kommunestyrer

4. Videre planprosess



4. Videre planprosess

Planfaglige tema, flere av temaene skal konsekvensutredes
• Planområdets avgrensning
• Trafikale konsekvenser og trafikksikkerhet
• Friluftsliv og tilgjengeligheten til Solumåsen som turområde
• Helsemessige konsekvenser for boliger nær planområdet
• Estetisk utforming og landskapstilpasning
• Fremtidige pukkressurser
• Vegetasjonsbelter og buffersoner
• Folkehelse
• Naturmangfold
• Forurensing
• Teknisk infrastruktur
• Grunnforhold 
• Anleggsperiode
• Konsekvenser for formålet «fritids og turistformål»
• Barn og unges interesser



Opplegg for medvirkning
• Eget opplegg for berørte naboer. 
• Drøfte planen i regionalt planforum.
• Samarbeid med lokale næringsforeninger
• Nytt åpent informasjonsmøte før planforslaget sendes til 

kommunen for behandling. 
• Møte(r) med interesseorganisasjon(er) ved behov.
• Presentasjoner for nødvendige politiske utvalg. 
• Egen nettside som fast informasjonskanal, alltid oppdatert. 

Her finnes også kontaktinformasjon.

4. Videre planprosess



5. Spørsmål til slutt

?
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