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Ber om at dette brevet føres i denne mappa:  2016/9060   Områderegulering ‐ 0672, Sentrumsplan Hokksund , og at
politisk sekretariat gjør det kjent for politikerne før møtet 27.11.18
 
Anders  
 
Fra: Magne Øien [mailto:magne.oien@gmail.com] 
Sendt: 25. november 2018 21:05
Til: Stenshorne, Anders
Emne: Ny reguleringsplan Hokksund - Legehuset Drammensveien 16
 
Viser til samtalen om den nye sentrumsplanen i Hokksund, og behovet for Legehuset til å få innarbeidet formål
som inkluderer legevirksomhet/legesenter/helsesenter i eiendommen de nå eier og driver sin virksomhet fra i
den nye sentrumsplanen.

Legehuset ble startet i 1968, og vil den 16. desember ha drevet 50 års legevirksomhet i Hokksund.
Legehuset er en betydelig aktør innen primærhelsetjenesten i Øvre Eiker.
Det er beklagelig at Legehuset ikke har fulgt opp med innspill til sentrumsplanen ang behovet for å få videreført
gjeldende formål på eiendommen, og dette har trolig sammenheng med at legene ikke har forstått saksgang
og/eller konsekvensene av at formålet som legevirksomheten har er foreslått fjernet fra eiendommen iden
kommende reguleringsplan. 

Legehuset har vært gjennom et generasjonsskifte, der den siste av den forrige generasjons leger solgte seg ut i
2017, slik at praksisen nå består av 6 leger i alderen ca 30‐45 år, og de ser behov for å sikre seg det nødvendige
handlingsrom for videre drift og utvikling av praksisen på eiendommen.
Bygningen er 50 år gammel, og det vil innen ikke lang tid være behov for betydelig oppgradering av eiendommen
grunnet teknisk levetid på eiendommen.  Legehuset kan om ønskelig stille med orientering om virksomheten og
betydningen det har for praksisene det er å ha trygghet for at lokalene og eiendommen kan benyttes  til
legevirksomheten også i tilfelle behov for større omgjøringer.

I den forbindelse ønsker Legehuset å få innarbeidet blandet formål i 1 etasje, der det gis tillatelse for
legevirksomhet og om mulig annen tilknyttet helserelatert næringsvirksomhet/‐tjenesteyting, inkludert
apotekutsalg.

Dette gir Legehuset handlingsrom til å fornye/erstatte dagens lokaler med nybygde lokaler, eventuelt i
kombinasjon tilknyttet næringsvirksomhet (helse/velvære/apotek osv) og med boliger i etasjene over.

Med den formålsendring har Legehuset mulighet til å finne løsninger for nødvendige tiltak knyttet til bygget på
eiendommen og dermed kunne opprettholde dagens virksomhet i den form den nå har, og samtidig eventuelt
kunne gå i dialog med utbyggere som kan bygge ut boliger samtidig som et evt større ombyggingsalternativ skulle
vurderes. 

Jeg takker for Deres velvilje til å legge dette frem i kommende møte, og ber om å få tilbakemelding på videre
oppfølging av dette

Med vennlig hilsen

Magne Øien
på vegne av Legehuset AS

Mobil 90602074



 

 

 


