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Saksopplysninger 

Det fremmes forslag til omregulering av en del av det offentlige området i reguleringsplan for 

Harakollen, Øvre Eiker – egengodkjent av kommunestyret 13.12.2006.  

 

Området som foreslås endret, ble i 2006 avsatt til offentlig område, som var i samsvar med den 

bruken området hadde på det tidspunktet da planen blei egengodkjent. Eier av området var Vestre 

Viken HF. Etter at eier ikke lyktes med forsøket på å utvikle eiendommen i samsvar med formålet, 

ble eiendommen delt og solgt i 2016. Buskerud Fylkeskommune kjøpet en mindre del som i dag 

benyttes til undervisningsformål, mens den største delen ble solgt til Lerberg utvikling AS (LBU).  

LBU kjøpte eiendommen med den hensikt at området skulle tilrettelegges for etablering av en ny 

type KIWI-butikk, og fremmer ny reguleringsplan for sin tomt hvor regulert offentlige området 

foreslås som forretning og forretning/ kontor/ tjenesteyting. 

 

Etter oppstartsvarsel har følgende merknader og innspill kommet inn: 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB): 

Foruten å liste opp hvilke vurderinger og utredninger som må følge planforslaget, har FMB 

følgende vurderinger: Er skeptisk til tilrettelegging for næring og detaljhandel i området. Området 

ligger utenfor avsatt sentrumsområde og kan komme i direkte konkurranse med virksomhetene i 

sentrum, og medføre økt trafikkbelastning i Lerbergområdet. Er skeptisk til pedlerparkering. 

 

Buskerud Fylkeskommune (BFK): 

Ber om at kommunen vurderer området i forbindelse med den pågående prosessen med sin 

kulturminneplan. Ellers ingen merknader til oppstartsvarsel. 

 

Øvre Eiker Nett 
Lister opp forhold som må ivaretas i planen. 

 

NVE 

Henviser til at planen skal utarbeides og vurderes etter sjekklisten som er utarbeidet av NVE. 

 

Statens vegvesen 
Henviser til at slike tiltak/etableringer skal vurderes i en større sammenheng. Hensyn til samordnet 

areal og transportplanlegging skal vektlegges, og grunnlaget bør ligge i en kommuneplan. Viser 

også til Buskerudbyens mål og forutsetninger om at detaljhandel skal lokaliseres i slike deler av 

tettstedene. 
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Vurderinger 

 

Kommunen har vurdert behovet for konsekvensutredning og har konkludert med at tiltaket ikke vil 

trenge slik utredning. Planområdet har også blitt redusert, og deler av området som ble tatt med i 

oppstartsvarsel har blitt tatt ut. Det gjelder BFKs bygg og pendlerparkeringen.  

 

Det har kommet merknader både fra FMB og Statens vegvesen om det er behov eller riktig å 

anlegge en pedlerparkering på Lerberg. Kommunen minner om at dette ble vurdert og avklart ved 

reguleringen i 2006, og at plassen allerede er bygget. Buskerudbyen har bidratt med belønnings-

midler og Statens vegvesen har bidratt med faglige råd i forbindelse med utforming av nytt 

busstopp på Lerberg, som ligger i tilknytning til pendlerparkeringen. Behovet for pendler-

parkeringen blir mer aktuelt når det nå blir direktebuss fra Hønefoss til Drammen, som ikke går via 

Hokksund sentrum, noe som vi korte ned reisetiden med bortimot 30 min. på strekningen. 

Pendlerparkeringen er ikke en del av planen som nå fremmes. 

 

Formålsendring 

Vestre Viken HF eide området fram til salget i 2016. Både BFK og ØEK vurderte tomta for sine 

behov. BFK ønsket kun å erverve den delen de leide, og kjøpe bygningen med et mindre uteområde.  

Med utgangspunkt i at Hokksund barneskole vurderes med tanke på framtidig utvikling, og at 

Lerberg barnehage er lokalisert tett opp til tomta, ble det gjort en vurdering om arealet kunne løse 

noen av kommunens fremtidige behov. Skolen har blant annet behov for ny gymsal/idrettshall. 

Konklusjonen er at egnetheten er dårlig, med hovedbegrunnelse at tomta ligger uhensiktsmessig til 

pga. rv. 35. Veien vil fremstå som en barriere med tanke på en sammenhengende og hensiktsmessig 

utvikling av skoleområdet og Falkbanen.  

 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen for Øvre Eiker, kom det innspill fra idretten om å 

vurdere Lerberg som et aktuelt område for ny flerbrukshall, ishall mm. Den offentlige delen av 

planen for Harakollen ble vurdert, men ble av flere grunner vurdert som lite egnet både pga. 

beliggenheten og at størrelsen på eiendommen er for liten med tanke på de idéene som kom inn, og 

muligheten for utvikling sett i et langsiktig perspektiv. Det kan derfor konkluderes med at verken 

ØEK eller andre instanser har behov som skulle tilsi at etablering av en butikk slik det planlegges, 

vil gå på bekostning av offentlige behov.   

 

Trafikkforhold 

Det er utarbeidet ny og oppdatert Trafikkanalyse – datert 16.3.2017. Analysen baserer seg på 

oppdaterte trafikktall for rv. 35, tilstøtende veger og bygging av en matvarebutikk med salgsareal på 

ca. 1500 kvm. Rapporten følger saken. Kort oppsummert konkluderer rapporten med at 

planforslaget ikke medfører at forholdene endres slik at det må gjennomføres tiltak som dreier seg 

om framkommelighet eller trafikksikkerhet.  Harakollen er planlagt for ca. 400 boenheter og 

veisystemet med den rundkjøringen som har blitt etablert har tilstrekkelig kapasitet med den 

framskrivingen av trafikkøkning som gjøres.  

 

Rådmannen vil hevde at rapporten er mangelfull når det gjelder forhold som dreier seg om 

“villkryssing” fra skole og idrettsanlegg. Det må antas at butikken med det konseptet som 

presenteres, vil kunne være et attraktivt mål for barn og ungdom på vei til eller fra skolen, og på vei 

til eller fra idrettsanlegget. Kryssing vil da kunne skje via rundkjøring eller i tilknytning til denne, 

på steder som ikke er tilrettelagt for dette. Trafikkanalysens punkt 5.4 Forhold for fotgjengere og 

5.5 og syklister og Trafikksikkerhet, må derfor oppdateres, og det må vurderes om det må 

gjennomføres tiltak som hindrer eller reduserer muligheten for kryssing i dette området. Dette må 

foreligge før sluttbehandling av planen, og vil bli forelagt Statens vegvesen for uttalelse før 

behandlingen. 
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Lokalisering 

Fra flere hold framsettes innvendinger om å etablere en butikk med denne beliggenheten i forhold 

til handelssentrumet i Hokksund.  Beliggenheten kan tilsi at butikken vil kunne bli mer bilbasert 

enn en plassering innenfor sentrumsområdets avgrensing. Slik utvikling skjer også i andre steder og 

småbyer, og planavdelingen har fått flere forespørsler om etablering av dagligvarebutikker både på 

Lerberg og Sundmoen, og det kan forventes at det kommer flere søknader om lignende plasseringer.   

 

Slik utviklingen er i denne bransjen i dag, er det umulig å si hvordan dagligvarehandelen vil utvikle 

seg. Nettbutikker og varelevering rett til kunden, eller via et hentepunkt, er en realitet mange steder, 

også i Øvre Eiker. Hva dagligvarebransjens behov vil være i fremtiden, er antagelig ikke mulig å si 

for bransjen selv engang. Med den befolkningsveksten det legges opp til med boligbygging i 

sentrum, vil det være svært liten grunn til å tro at det ikke vil være attraktivt for dagligvarebransjen 

midt i Hokksund sentrum, men kanskje i en annen form enn dagens tilbud.  

 

Ny dagligvarebutikk på Lerberg vil antagelig oppleves som positivt for de nye innbyggerne i 

Harakollen og innbyggerne i Lerbergområdet, og for de som benytter rv. 35. For Gamle-Hokksunds 

del kan en ny moderne og attraktiv butikk på Lerberg gi økt konkurranse til dagligvarebutikken som 

er etablert i Gamle-Hokksund. Denne butikken ansees å ligge gunstig til for eldre beboere i 

nærområdet, og for gjestene på Hokksund Båt & Camping.  

 

Lokaliseringen av en dagligvarehandel på Lerberg kan ikke betraktes som så usentralt i forhold til 

sentrum at den ikke bør bygges med en slik begrunnelse. Harakollen er et utviklingsområde og 

ligger nær både skole, barnehage og et svært mye brukt idrettsanlegg. Det er mange mennesker som 

vil være potensielle kunder uten at de vil måtte kjøre en omvei for å benytte seg av tilbudet. 

 

Teknisk- og sikkerhetsmessige forhold 

Under planarbeidet er det ikke avdekket forhold som tilsier at det ikke er mulig å bygge en 

dagligvarebutikk eller et annet bygg på denne tomta. Det er ikke gjort separate grunnundersøkelser 

for denne reguleringen, men prosjektet støtter seg på eksisterende kunnskap som er kjent gjennom 

byggeaktiviteten i området. ØEK kommune vil kreve at det er uført grunnundersøkelser før planen 

sluttbehandles. 

 

Det er kapasitet på VA-nettet, men i forbindelse med prosjektering av bygget må det prosjekteres en 

overvannsløsning som må godkjennes av kommunen. Fordrøyning på egen grunn er utgangspunktet 

for all ny bebyggelse, også næringsbygg med store asfalterte flater. Det henvises til dette i 

bestemmelsene, men Lerberg har utfordringer når det gjelder overvann, så det er viktig med god 

dokumentasjon. 

 

 

Oppsummering 

Rådmannen vurderer at det utarbeidede planmaterialet kan sendes ut til offentlig ettersyn. Det stilles 

krav oppdatering av Trafikkanalysens punkter som omhandler trafikksikkerhet for myke trafikanter, 

og at det utføres grunnundersøkelser før planen kan egengodkjennes.   

 

Vedlegg 

1 Plankart - Lerberg kopi 

2 Lerberg - Bestemmelser - 28.03.2017 

3 Gbnr. 101/4, 101/121 og 103/212 Lerberg - Bestemmelser - 28.03.2017 

4 Planbeskrivelse 

5 Kiwi Lerberg Trafikkanalyse 160317 kopi 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Rådmannens anbefaling 

Fagkomité 1 viser til PBL § 12-11 og vedtar at forslag til “Detaljplan for Lerberg” – plan-id 0601-5 

sendes ut til offentlig ettersyn. 

 

Begrunnelse 

Planmaterialet som er utarbeidet, gir et godt grunnlag for å vurdere den foreslåtte utnyttelsen av 

tomta. 

 

 

 

Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  26.04.2017 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  26.04.2017 

Fagkomité 1 viser til PBL § 12-11 og vedtar at forslag til “Detaljplan for Lerberg” – plan-id 0601-5 

sendes ut til offentlig ettersyn. 

 

Begrunnelse 

Planmaterialet som er utarbeidet, gir et godt grunnlag for å vurdere den foreslåtte utnyttelsen av 

tomta. 

 

 

 

 


