Innspill til rullering av kommuneplanen for Øvre Eiker kommune 06.08.2020.
Gårds og bruksnummer 14/1.
Ønske om å omdisponere ca. 32 daa fra LNF skogområde til boligformål. Området ligger i tilknytning
til Gamle Kongevei med fine turmuligheter. Området ligger på kote +20-60, med nydelig utsikt mot
øst, vest og nord. I deltaljprosjekteringen vil det være fokus på terrengtilpassning av tomtene og
veianlegg. Utvikling av området vil bidra til økt befolkningsgrunnlag for Steinberg stasjon. Dette er i
tråd med nasjonal plan for boligutvikling ved kollektivpunkt.
Det er om lag 900 meter fra området til Steinberg stasjon i luftlinje.
Det er om lag 1,1 km til Steinberg skole fra området i luftlinje.
Tilgrensende skogsteig i øst, del av gbnr 29/13 er allerede spilt inn til Nedre Eiker kommune
(Drammen kommune) denne er også omlag 29 daa.
Felles gårdsvei fra Nedbergkollveien og VA anlegg til Steinberg-Nedre Eiker kommune er etablert.
Infrastrukturen er dimensjonert for fremtidig utvikling av boligområder. Det vurderes felles smal
gangvei langs kommunegrensene nordover til Steinberg. Denne ville komplettere eksisterende Gamle
Kongevei.
Det er ønske om å koordinere utviklingen av del av gbnr 14/1 og del av bgnr 29/13. Det blir derfor
behov for at både Drammen kommune og Øvre Eiker kommune omdisponerer områdene fra LNF
skog til boligformål.

Illustrasjonen viser del av gbnr 14/1 på 32 daa som ønskes omdisponert til boligformål.

Illustrasjonen viser de to områdene i hver sin kommune.

Vedlagt er historikk angående eiendommen:
-

Alternativ til BaneNors planer. Datert 2017-09-19
Godkjenning driftsavkjørsel. Datert 2014-06-27
Arkeologisk registrering, avklart. Datert 2017-04-07
Oversiktskart med arealer for boliger og inntegnet nyetablert VA trasé
Tillatelse VA trasé. Datert 2018-11-06

‘
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“Runar Gevelt” <rgeve1tonline.no>
tirsdag 15. januar 2019 11.01
Fw: Ber om at dette forslag reguleringsplan følger /fremhever eksisterende nordre trasevalg på Steinberg

Runar Gevelt
Fra:
Dato:
Emne:

From: Runar Gevelt
Sent: Tuesday, September 19, 2017 6:29 AM
To: Nedre Eiker kommune v fagansvarlig areal; Leder for SSU Morten Lauvbu
Subject: Fw: Ber om en tilbakemelding
Fram: Runar Gevelt
Sent: Saturday, September 9, 2017 6:04 PM
Forslag: “et lite byggefelt syd for Steinberg” som styrker eksisterende jernbanetrase.
eierne er:
Johan Nedberg (JN)Gnr 29/13(Nedre Eiker)
Runar Gevelt (RG) Gnr 14/1 /Øvre Eiker)
I forbindelse med BaneNor sin prosjektering av 2 jernbanespor så har denne etat (BaneNor) rådet
å legge det hele ut på jordet m begrunnelse bl.a “mulighet for
alternativ utvikling av Steinberg
https://www.d ropbox.com/s/9euii lz7zglonia/BaneNor%2Osine%2ornomenter%2ovedr%
2oanbefalt%2osydlig%2okorridor.pdf?dl=0
Vår hendevendelse dreier seg om å sette søkelyset på alternative utvikling med eksisterende
nordlig trase og at de som blir berørt vedr en utvidelse med et spor 2
da har muligheter til å flytte samt beholde sin tilknytting til Steinberg.

Grunneierne har slik sett tenkt at det rette tidspunktet
til å fremme denne regplanen (se kart under i link ) er nå nettopp for å vise hvilken “mulighet for
alternativ utvikling av Steinberg “som finnes likevel hvor man beholder
og evt utvider eksisterende trase til 2 spor .Man har her et flott begrenset område som har fjell i
dagen overalt (ikke jordbruk), har god utsikt,egen innkjørsel
og med gode muligheter for en gangveg ned mot eksisterende Steinberg st .Man vil her få en
mulighet for de som vil måtte bli ekspropiert ifb spor 2 på jernbanen
til å få flytt sitt hus/bygd nytt hvis flytting ikke går og vedkommende beholder da sin tilknytting til
Steinberg og eksisterende trase .Gangavstand til jernbanestasjonen
på grensen nord-syd mellom Øvre Og Nedre Eiker vil her ligge på ca 10-12 min .Dette prosjekt bør
slik sett være et bidrag for å løse motsetningsforholdet mellom
tilhengerne av Steinberg St /nordlig trase og de som vil bli berørt av utbygging av spor 2 på denne
trase
https://www.dropbox.com/s/mk952uofgh8pg3o/Forslag%2oregplan-omr%c3%A5det. pdf?dl=0

15 .0 1.20 19

•

0
•

bSide2av3

“Hvor langt i plan-prossessen er man kommet
“

spør Nedre Eiker Kommune

Det er etablert ny veg til område pga Johan Nedberg sin gårdsveg måtte flyttes pga farefull
utkjørsel. lfb med dette arbeide ble avtale inngått at Johan Nedberg
og Runar Gevelt eier denne veg sammen for begge å ha muligheter for “alternative utvikling av sine
eindommer” .For et par år siden sendte vi en forespørsel til
Fylkeskommunen (for å sondere)hvorvidt det finnes noen fortidsminner som begrenser en evt
reg.plan her. Dette har vi fått tilbakemelding fra Fylkeskommunen
at fortinnsminner ikke eksisterer på merket området. Pr idag er da følgende dokumenter avklart:
-Tilkomstveg til området er gitt av Statens Vegvesen ifb med flytting av gårdsveg hos Johan
Ned berg
https ://www.d ropbox.com/s/5rx6jj rfon kkg4b/Tillatelse%2ofra%2oStatens%2oVegvesen%2Oti 1%
20flytting%2Oav%20g%C3%A5rdsveg. pdf?d 1=0
-Buskerud Fylkeskommune slår fast at fortidsminner ikke finnes på området
https ://www.d ropbox.com/s/o4z4sld m4t89g pv/Tveiten%20-%2ognr%2014%2Obn r%201%20-%20%
C3%98vre%20Eiker%20kommune%200g%20Nedberg%2oNordre%20m.%2oMyren%20-%2ognr%
2029%20bnr%2013%20-%20Nedre%20Eiker%2Okommune%20-%20kommende%
20reguleri ngspla n%20-%20foresp%C3%BSrsel%2Oom%2obehov%20for%2oarkeologisk%
2oregistrering%2Oog%20svaret%2Ofra%2oFylkeskommunen. PDF?dl=0

Vår hendelse til Nedre Eiker Kommune handler da om kapasitet på vann og kloakk +
strøm i nevnte området (se kart) utfra et visst antall hustander f.eks 40
husstander med muligheter for utvidelse hvis det skulle vise seg at andre ville knytte seg på.
https://www.d ropbox. com/s/rmseh5 nI m pj8rae/Foresp%C3%B8rsel%2Oav%2oden%2030082017%
2Otil%20Nedre%20Eiker%2OKom mu ne%2B%20tilbakemelding.pdf?dl=0
Derfor ber vi også denne forespørsel i tillegg til egeninteresse + jordvern også blir oppfattet som en
mulighet å fa erstattet sin bolig til de som evt blir berørt av spor 2 på eksisterende bane
og kan (hvis de ønsker) til å få et nytt erstatningsted i umiddelbar nærhet.
Vi ber derfor om
-at ovenevnte skisserte muligheter da behandles av Nedre Eiker kommune på vegne av begge
kommuner siden prosjektet er ett m vann og avløp og tilkomstveg liggende i Nedre Eiker
Kommune.
-og videre råd om det er andre ting enn kloakk/vann, fortidsminner og innkjørsel til feltet som må
være med i en reg.plan

mvh
Runar Gevelt /Johan Nedberg

Vi har den 18/9/2017 hatt et møte med Vann og Avløp i Nedre Eiker kommune v Terje Larson og
Svein Magne Krøvel-Velle hvor vi har gjennomgått hvorvidt det er kapasitet på kloakk og vann (se
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vårt utkast inn til møtet under). Vi fikk her beskjed om at de oppgraderer kloakk og vann i disse
dager slik at dette er iorden tilogmed E134 i løpet av de neste 6 mnd .Kapasiteten er tilstede får vi
opplyst på møtet for et byggefelt som vi skisserer,sies det .Det mangler en oppgradering av
kloakk /vann opp Nedbergveien.
Kloakk og drikkevann er seinere på høsten 2018 gravd og satt i bruk for 2 husstander +kloakk fra
gård hvor alle pumper sin kloakk inn på dette system .VA-traseen grenser til dette forslag “et lite
byggefelt) og er her tatt høyde for kapasitetutvidelse.
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2014/053717-003

Vår referanse:

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvatgsnr:

Runar Gevelt
Nedre Skistadvei 21
3053 STFINBERG

Truls Arild Fyrand -32214459

Deres referanse:

Driftsavkjørsel til gnr. 14 bnr. I øvre Eiker kommune

Region sør

-

Behandlende enhet:

Fv. 51
Vi viser til søknad datert 02.05.20 14.
Vedtak:
Statens vegvesen godkjenner søknad om driftsavkjørsel fra fylkesveg 51.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Veglovens § 40.

Vår dato:

27.06.2014.

Vilkår for tillatelsen:
Tillatelse er gitt iht. bestemmelsene om avkjørsler i Vegloven av 21. juni 1963 og
Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964, jfr. vedlegg. Følgende vilkår er knyttet til tillatelsen:

Kontoradresse
Tolibugata 2
3044 DRAMMEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

—

1. Tillatelsen gjelder bare for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med
godkjent situasjonspian.
2. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Driftsavkjørsel
3. Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige vegs nærmeste
kjørebanekant skal avrundes med en sirkel med radius minst 9 meter.
4. Fra vegbanekant og til et punkt 6 meter inn i avkjørselen skal det sikres fri sikt på
minimum 70 meter i hver retning langs den offentlige vegen, se vedlagte skisse.
5. Det skal legges 300 millimeter rør under avkjørselen.
6. Tiltakshaver må selv sørge for at privatrettslige forhold knyttet til bruk og
opparbeidelse er ivaretatt.
7. Før arbeidene med avkjørselen starter, må John Bjørnstad Olsen, tif. 32214465
kontaktes for eventuell varslingspian. Slik plan skal være godkjent av Statens
vegvesen minimum 5 virkedager før arbeidene skal settes i gang.
8. Så snart avkjørselen er bygd, må vedlagte skjema “Bekreftelse på opparbeidet/nybygd
avkjørsel” underskrives og returneres.
9. Avkjørselen skal være godkjent av Statens vegvesen før den tas i bruk
10. Tillatelsen faller bort dersom arbeidet med avkjørselen ikke er satt i gang innen tre 3
år etter at tillatelse er gitt, jfr. Veglovens § 40.
—

§ 43.

Org.nr: 971032081

Telefon: 02030
Telefaks: 3701 98 01
firmapost-sor@vegvesen.no

Vilkårene er hjemlet i veglovens
Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

9815 Vadsø
Telefon: 7894 1550
Telefaks: 78 95 33 52
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FYIKESKOMMUNE

Runar Gevelt
Skistadveien 21
3053 STEINBERG

Vår dato:
C7.04.2017
Deres dato: 20.12.2016

-

-

-

Vår referanse:
Deres referanse:

-

2017/13155-2

CLINGSAVDEIJNGEN

Vår saksbehandier:
Anja Sveinsdatter Me$vær, tif. 32 8085 96

-

Tveiten gnr 14 bnr 1-øvre Eiker kommune og
Nedberg Nordre
m. Myren gnr 29 bnr 13 Nedre Eiker kommu
ne kommende
reguleringsplan forespørsel om behov for ark
eologisk
registrering
Vi viser til tidligere korrespondanse med Run
ar Gevelt på telefon og e-post, og oversend
er som
avtalt uttale angående behovet for arkeolog
isk registrering på gnr/bnr i 14/1 (Tveiten)
i Øvre Eiker
kommune og gnr/bnr 29-13 (Nedberg Nordre
m. Myren), i Nedre Eiker kommune. Dett
e
i
forbindelse med kommende reguleringsplan
for et mindre boligfelt på området, jfr vedl
agte kart.
Runar Gevelt kontaktet Buskerud fylkeskom
mune 11.11.2016, på vegne av seg selv og
grunneier
Johan Nedberg for å avkiare behovet for arke
ologisk registrering på de to eiendommene.

Anja Sveinsdatter Melvær
rådgiver (arkeologi)

Telefon
‘-47 32 808500

Bankkonto
2200.07.13523
Foretakaregisteret
NO 964 951 373
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Uttalelse om behov for arkeologisk registrerin
g
Det har tidligere blitt gjort en arkeologisk regis
trering i deler av området, i
forbi
ndel
se
søkn
ad om
bygging av landbruksvei (vår ref. 14/1753). Busk
erud fylkeskommune
befa
rte
reste
rend
e deler av
det kommende planområdet i mars 2017. Det
ble ikke gjort funn av kulturminner unde
r
befaringen. Vi har vurdert potensialet for funn
av hittil ukjente automatisk fredete
kulturminner
under markoverfiaten her som lavt. Vi har derfo
r ikke behov for ytterliger
e
arke
olog
isk
registrering av det kommende planområdet,
og har ingen merknader til saken hva gjeld
er
automatisk fredete kulturminner.

Med vennlig hilsen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Dramman
E-pstadresse
postmottak@bfk.no

Turid Kolstadløkken
teamleder kulturmirinevern

bfk.no

EUSKERUD FYU(SKOMMUNE
Postadresse:
Postbos 3363
NO.3007 Drammen

V

Så langt det
§ 43• Avkjorsle skal hyggast og haldast ved like i samsvar med regIar som Vegdirektoratetfastset.
ikkje er fasts ett noko anna, skal desse reglane gjelde i staden for vilkår som tidlegare måtte vere sette for løyve
til avkjorsla. I reglane kan detfastsetjast at det skal gjelde særlegefrisiktliner mellom avkjorsla og den
offentlege vegen. O,n vegsryresmaktafinn det naudsynt, kan slike frisiktliner åg gjerast gjeldande utenom
byggegrensene. Vegstyresmaktene kan ôg setje som vilkår for Icyve til avkjarsle i det einskilde tilfellet at eigaren
eller brukaren av avkjorsla syter for å ha/de fri sikt etter slike liner som er fastsette av vegstyresmakta.
Eigaren eller brukaren av eigedomen har ansvar for vedlikehald av avkjarsle til eigedomen. Er
vedlikehaldet ikkjeforsvarleg, kan det, så langt det blir funne naudsynleg, gjerast på den ansvarlege sin kostnad.
Er avkjorsle bygd og ha/den ved like i samsvar inedfastsette reg/ar, syter vegstyresmakta for at vasslaup
under avkjorsla blir halde ope.
Regionvegkontoret tar avgjerd etter denne paragrafen for riksvegar og’lkesvegar, og kommunen tar slik
avgjerdfor kommunale vegar.

Truls Arild Fyrand

Om klageadgangen:
Forvaltningsloven gir rett til å klage på vedtaket, jfr. § 28-36. Klagefristen er 3 uker fra
mottak av dette brevet. Klageinstans er Buskerud Fylkeskommune. En eventuell klage skal
være skriftlig og sendes til Statens vegvesen Region sør.
Retten til innsyn i sakens dokumenter går fram av Forvaltningslovens § I8-l9.
For øvrig henvises til vedlagt blankett med informasjon om klageinstans, hvem klagen skal
rettes til, hva klagen bør inneholde m.v.

seksjonsleder

Vedlegg

Kopi mlvedlegg: Johan Kennet Nedberg, Nedberkollveien 88 A, 3050 MJØNDALEN
N. Eiker kommune
0. Eiker kommune

.

-orJag regpIar-ornradet.pdf
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BRAVA RÅDGIVNING JØRGEN OVE
MYRRE
Busebakken 3A

NEDRE EIKER KOMMUNE
Samfunnsutvikling

2018/1857- 14/1/M03

Saksbehandler: Wivian Langlie
E-post: Wivian.Langlie@nedre-eiker.kommune.no
Dato: 06.11.2018
L.nr. 27703/2018 Arkiv:

ENDRING AV GITT TILLATELSE
§ 20-3,jf. § 20-I

2018/1857

Nedre Skistadvei 21, 3053
STEINBERG
Runar Gevelt

§ 20-1

Adresse:

Adresse:

Gnr/Bnr:

Nedre Sklistadvei 21,
3053 STEINBERG

14/1

godkjennes søknad om endring av tiltak godkjent

Bruksareal:

Busebakken 3,
3442 RYGGEN

Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens

3442 RYGGEN

LSaksnr.:

Byggested:
Tiltakshaver:

VA- ledning

Delegertnr.
351/18
Ansvarlig søker: BraVA rådgivning
Tiltakets art:

ADMINISTRATIVT VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningsloven
den 15.05.2018, for anlegging av nytt VA- nett.

Godkjent endring består i at man kan legge vannledning i samme trase som avløpsiedningen.

§ 28-2.

Nabovarshng:
Det er i medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3 andre ledd første
punktum, gitt fritak om varsling til naboer da deres interesser anses å ikke bli berørt av
arbeidet.
ØVRIG INFORMASJON:
Sikring av byggeplass:
Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jf plan- og bygningsloven
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Tif.: 32 23 25 00
E-post: post@nedre-eiker.kommune.no

NEDRE EIKER KOMMUNE

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning
at dette ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med
opplegg for sortering av avfallet.
El- og telearbeid:
Ved grøftearbeid for el- og teledatakommunikasjon eller lignende til bygning, bør det legges
ned 30 mm rør for bredbåndsteknikk.
Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering,
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jfbyggesaksforskriften § 8-1.
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år,jf plan- og bygningsloven § 21-9.

kr.
kr.

5 377,5 377,-

Gebyr:
Gebyr blir beregnet etter gjeldende gebyrregulativ. Faktura vil bli sendt tiltakshaver.
Gebyrregulativet kan ses på Nedre Eiker kommunes hjemmesider. Gebyret følger direkte av
gebyrregulativet, og kan ikke påklages.

Beregnet gebyr i saken er:
3.2.3

Behandlingsgebyr byggesak endring
Til sammen

Faktura ettersendes.
Tilknytningsgebyr må påregnes for byggetiltak som medfører økt antall enheterjf. forskrift
om vann- og avløpsgebyr § 2-1. Gebyret fastsettes etter gjeldende gebyrsatsjf. § 2-3. Prisen
pr. boenhet er i 2018 kr. 14.540 for vann og avløp.
Klageadgang:
Saken er behandlet administrativt etter fullmakt fra rådmannen i samsvar med
delegasjonsreglement for Nedre Eiker kommune.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Buskerud, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og
forvaltningslovens § 29. En eventuell klage skal stiles til Nedre Eiker kommune. Frist for å
klage er 3 uker fra vedtaket blir mottatt. Orientering om hvordan man går fram ved en klage
kan fs ved henvendelse til Nedre Eiker kommune, samfunnsutvikling, byggesaksavdelingen.
Med vennlig hilsen
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Jade I. W. Kristiansen
Fagansvarlig byggesak

Nedre Skistadvei 21
3053
Steinberg

NEDRE EIKER KOMMUNE

Wivian Langlie
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underslcrfl
Kopi til:
Runar Gevelt
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