
Møtereferat Orma sen grendeutvalg 
12.10.2022 

 
 
Til stede:  Karlsen, Tommy (Leder) 

Tandberg, Magnus 
Hunter, Caroline 
Karlsen, Wenche Nordahl  
Ersdal, Mikkel Hveding 
Bråthen, Einar Holte 
Grinde Kristoffer 
Kyte, Else Berit (Representant Øvre Eiker kommune/Kommunekontakt) 
Kvale, Knut (Ordfører i Øvre Eiker) 

 
Ikke til stede: Myhre Kalma, Trine Lise  

Rustand, Harald  
Wilberg, Lisa Susanne  
 

 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
Møtetid: 19:00-21:10 
 
 
 

Referatsaker: 
 

Ordfører Knut Kvale besøker grendeutvalgets møte. 

 

Forhåndsinnsendte spørsmål stilt ordføreren og kommunekontakt: 

 

1. Vi har mottatt innspill fra innbyggere om at arbeider er begynt på B4 og B5. I vilkår nr. 

3 i vedtaket i kommunestyrets sak 53/2022 om egengodkjenning Detaljregulering for 

Ormåsen - B4 og B5, heter det at «Infrastrukturtiltak som lekeplasser og veier på B6 

og B7 skal godkjennes og ferdigstilles før byggestart på tomter innenfor B4 og B5.» 

 

Kan dere redegjøre for status og planer for rekkefølge og gjennomføring av vilkår nr. 

3? 

 

2. På hvilken måte planlegges det at Ormåsen grendeutvalg inkluderes i utviklingen av 

den kommende langsiktige områdeplanen for Ormåsen? 

 

Ordførers muntlige, og senere innsendte svar: 

• Klage på saken er oversendt Statsforvalteren klagebehandling 



• Utbygger skal bidra med den summen som ble oppgitt ved egengodkjenningen av planen, 
som bidrag til fremtidig g/s-vei. 

• Utbygger skal bidra med en sum til uteklasserom- dialogen med skole og barnehage har så 
vidt startet – de ønsker å dele prosjektet i to – et tilbud til skolen og et til barnehagen 

• Det er avsatt kr 100 000,- på kommunens budsjett til en utredning av g/s-vei mellom 
Ormåsen og bygda dette arbeidet er igangsatt og vil foreligge i løpet av dette året. 

• Planavdelingen har startet arbeidet med en overordna plan, denne skal ferdigstilles høsten 
2023. Planen skal involvere både GU/innbyggere og grunneierne. Info til GU kommer i 
november. 

  
På egen risiko starter utbygger med: 

• Utbygger vil nå i høst legge om lysløype-traséen og tilrettelegge for kulvert 
• Kulverten ferdigstilles medio mai 2023 
• Boligbygging starter høsten 2023 – da skal leikeplassene og veiene på B6 og B7 være 

ferdigstilte 
• Vollen mellom boligområdet og friarealene etableres i forbindelse med oppstarten av 

byggingen på dette området – det skal skje i dialog med barnehagen 
 

 

Referat av videre samtale med ordfører: 

 

1. Kortere ytringer: 

Magnus viser mulig plassering av sykkelbane forbi Holtetunet, som Eikerkvikk kommer til å 

spille inn for kommunen. Samt parkering. 

 

Einar spiller inn ønske om å legge bekken med tungmetaller i rør. Ordfører viser til rapport 

fra Miljødirektoratet som viser at dette ikke er nødvendig. Einar spiller inn at det kan legge 

fyllmasse over deler av bekken og utgjøre en parkeringsplass. 

 

2. Samtaletema: kapasitet i skole og barnehage, dagens antall barn, og estimert 

antall barn i årene fremover 

 

Einar påpeker at kommunens tidligere prognoser om antall barn på byggefeltene B6 og B7 er 

lavere enn realiteten, og at tallgrunnlaget derfor ikke er passende. Dette må kommunen ta til 

etterretning når det nå bygges på B4 og B5, spesielt med tanke på kommende nødvendig 

kapasitet i Ormåsen barnehage og på Ormåsen skole. 

Magnus legger til at det er rask befolkningsvekst, nye felt har fortetningsfelt, og det er mange 

barn i vente. Utbyggingstakten står ikke i stil med kapasiteten på infrastrukturen (vei, skole, 

barnehage). 

 

Else Berit sier kommunen på nåværende tidspunkt forventer at antallet barn på Ormåsen 

faller om noen år. 

 

Else Berit sier kommunen på nåværende tidspunkt forventer at antallet barn på Ormåsen 

faller om noen år. Tommy påpeker at andelen barn har økt proporsjonalt med tilflyttingen 

siden hvert fall 2016. Kommunen refererer til at det kommer mange barn nå og litt tid 

fremover, men at det dermed vil synke. Tommy påpeker at dette argumentet har vært brukt 

tidligere, men at de anslåtte toppene stadig forskyves. fremover i tid. I mellomtiden fortsetter 

veksten å øke raskere enn prognosene tar høyde for, og det er ingen åpenbare indikatorer 



på at dette vil snu. Modulbygg til skolen er satt opp, og skal stå midlertidig for å imøtekomme 

den midlertidige økningen barn. Tommy påpeker at midlertidigheten må gå over i 

permanente løsninger dersom veksten viser seg å være konsistent frem mot 2027, når den 

midlertidige løsningen går ut på tid. 

 

Einar sier at søkertallene for barnehagen er misvisende fordi familier søker andre 

barnehager som førstevalg, fordi de frykter at de ikke får plass på Ormåsen hvis det står som 

førstevalg, og dermed vil ende med barn i barnehagen på tredjevalget, som kan være et 

ubeleilig for barnefamilien. 

 

 

Else Berit sier hun tar med seg innspillene om tallgrunnlag, og at vi kan møtes og sammen 

se på utregningsmetodene. 

 

Tommy og Else Berit påpeker at de er enige om at utfordringen med skolen er at 

modulbyggene skal bort om 5 år. 

 

En utfordring for kommunen er at Eiker O-lag eier en endedel av skolen som kunne vært 

sted for skoleutbygging. 

 

 

  



Følgende saker ble behandlet: 
 

Sak 18/22 Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 

 

UTSETTES 

 

 

Sak 19/22  Status for Ormåsen grendeutvalgs tilknytning til lysløypa og 

lysløypekomiteen 

 

Mikkel orienterer om: 

1. Status i oppfølgingen av vedtak fra sak 02/22 Lysløypa – status og oppfølging, fra 

augustmøtet. UTSETTES 

2. Kommende rydding av lysløypa. UTSETTES 

3. Lysløypekomiteen forventer en representant fra Ormåsen grendeutvalg til å stille i 

komiteen. 

 

Vedtak: 

- Mikkel Hveding Ersdal velges som Ormåsen grendeutvalgs representant i 

Lysløypekomiteen. 

 

 

 

Sak 20/22 Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 

 

Meldt inn av Tommy Karlsen: 

Grendeutvalget har tidligere utarbeidet en tiltaksplan som ble oversendt kommunen. Denne 

bør oppdateres og redistribueres nå som Ormåsen har fått en rekke nye veier og 

konfliktpunkter langs disse. UTSETTES 

 

 

Sak 21/22 Julegrantenning 

 

Meldt inn av Tommy Karlsen: 

Fra årsberetningen:  

Sak 18/21 Julegrantenning  

Julegrantenning ble gjennomført 28. november, første søndag i advent. 200 godteposer ble 

utlevert, 5-600 kopper med gløgg og saft ble servert. Neste år bør vi øke antall godteposer til 

300, og sørge for tilstrekkelig deltakelse i arrangementskomité. Planlegging bør starte i god 

tid, helst oktober. Vi opplevde svært godt samarbeid med Rema 1000 og Vei- og 

parkavdelingen i ØEK. Arrangementet planlegges videreført i fremtiden. 

UTSETTES 

 

 
Ormåsen, 12.10.2022 
Referent: Mikkel Hveding Ersdal  
 

Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com 

mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com

