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Saksopplysninger/vurderinger 
Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum ble lagt ut til offentlig ettersyn gjennom 
behandling i Fagkomité 1 i sak 3/18 06.02.2018. Høringsfristen var 4. april 2018, og det har 
kommet inn 25 merknader til planforslaget. Merknadene er oppsummert og kommentert i eget 
vedlegg til saken, og alle innspillene legges ut på politisk fellesområde. I dette saksframlegget blir 
derfor ikke alle innspillene kommentert særskilt, men samles opp i temaer.  
 
Det har blitt gjennomført møter og dialoger med både offentlige instanser og grunneiere, for å få 
utdypet merknader og innspill. Fagkomité 1 har blitt holdt orientert om prosessen, blant annet 
gjennom orientering og befaring i sitt møte 5. juni i år.    
 
Innsigelser 
 
Statens vegvesen fremmer innsigelse til fire forhold i planen:  
1. Manglende hensyn til Rv 35 
2. Mangelfull løsning for buss 
3. Mangelfull løsning for syklende 
4. Manglende dokumentasjon/løsninger for skolevei 
 
Kommentarer: 
I planforslaget som nå legges fram vurderer Rådmannen at innsigelsene bør kunne frafalles. I sitt 
høringssvar, kommer Statens vegvesen med innspill og kommentarer som det nye planforslaget har 
tatt opp i seg. Planavdelingen har også hatt et konstruktivt møte med Statens vegvesen, hvor mulige 
løsninger har blitt drøftet.  
 
Til de fire innsigelsespunktene: 
1. Byggegrense er lagt inn i revidert forslag for å ivareta fremtidig utvikling av Rv35, spesielt for 

gående og syklende. 
2. Det er bussholdeplass både langs Rv35 og Rådhusgata. Planen ivaretar utvikling av knutepunkt 

Hokksund, jf. mulighetsstudie for knutepunkt som foreligger. 
3. Det er lagt inn en ny trasé i plankartet for gjennomgående sykkelvei i Tangengata/Haugveien. 
4. Løsningene foreligger. Planbeskrivelsen er oppdatert. 
 
Bane NOR 
Fremmer innsigelse til manglende byggegrense på felt B1 
 
Kommentarer: 
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Manglende byggegrense var en forglemmelse, og er nå satt til 25m slik at innsigelsen er 
etterkommet.  
Øvrige offentlige innspill 
 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen anser at planarbeidet viser løsninger som kan fungere som et gode verktøy for å styre 
arealbruken i Hokksund sentrum. Fylkesmannen har ingen innsigelser, men har kommentarer til 
bl.a. forhold knytta til samordna areal- og transportplanlegging, plankart, overvannshåndtering og 
ROS-analyse. 
 
Kommentarer: 
Samordna areal- og transportplanlegging. Innspillet støttet Vegvesenets merknad om mangelfull 
vurdering rundt bussholdeplasser. Det er bussholdeplass både langs Rv35 og Rådhusgata. Planen 
ivaretar utvikling av knutepunkt Hokksund, jf. mulighetsstudie for knutepunkt, og legger opp til en 
høy utnyttelse rundt knutepunktet. 
Plankart. Kartet viser hensynssone for flom, men sonen er svært liten, og synes dårlig på utsendt 
kar. Tegnforklaring mv. var i utsendelsen vedlagt som egget dokument for lesbarhetens skyld. 
Kartet er utarbeidet med tegnforklaring. Område markert trafikkformål påtegnes parkering. 
Overvann. Teknisk forskrift har bestemmelser for å unngå økt avrenning av overvann ved 
utbygging. Dette mener rådmannen i utgangspunktet er tilstrekkelig. Overordna løsninger er 
vurdert i planprosessen, men suppleres noe. 
ROS-analyse: Oppdatert i revidert planbeskrivelse. 
 
Bane NOR 
Ber om at mulighetsstudien fra knutepunktprosjektet følges opp i planen, spesielt undergang i 
Haugveiens forlengelse. Ber om rekkefølgebestemmelse om gjerde. Bør ivareta bussholdeplasser 
som gateterminal i Rådhusgata.  Viser til avtale med EEU og ber om at “Trekanttomta” og 
ungdomsskoletomta reguleres til sentrumsformål 
 
Kommentarer: 
Innspill om rekkefølgebestemmelse imøtekommes. Vedrørende “Trekanttomta” så har kommunen 
vært tydelige på at tomta avsettes til parkering på bakgrunn av at Bane NOR ikke viser alternativ 
plassering av offentlig parkering. Ungdomsskoletomta er i tråd med kommuneplanen som sier 
sentrumsformål. 
 
Buskerud Fylkeskommune 
Mener generelt at det ligger mange gode grep i planforslaget. Fylkeskommunen har ingen 
innsigelser, men kommenterer spesielt følgende temaer: Barn og unge, myke trafikanter, parkering 
og bygningsvern/kulturminner. 
 
Kommentarer: 
Barn og unge. Fylkeskommunen synes fornøyd med planforslaget. 
Myke trafikanter. Krav til sykkelparkering er justert. Planforslaget omfatter ikke knutepunktet. Her 
viser kommunen til egen mulighetsstudie. 
Parkering. Planen tar ikke stilling til hvorvidt kommunen skal innføre oppfølging av 
parkeringsbestemmelser. 
Bygningsvern/kulturminner: Planforslaget er justert. For øvrig kan det sies at kommunen i sitt 
forslag har vektlagt Hokksunds historiske utvikling, og ikke kun enkeltbygg. 
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Øvrige temaer som er kommentert:  
 
Hensynsoner på bygninger 
Det har vært stort engasjement rundt forslaget når det gjelder hensynssonene som var satt på mange 
bygningene på østsiden av Stasjonsgata. Planforslaget har på dette punktet fått en noe blandet 
mottagelse. Det henvises både til flertallas merknader til hensynssonene ved behandling av saken, 
og gårdeiernes negative holdninger til at det legges hensynsoner rundt en del bygninger. 
Begrunnelsene er flere, men i hovedsak er tilbakemeldingene at det er få som oppfatter at alle 
byggene har så stor kulturhistorisk verdi at de må tas vare på. Gårdeierne vurderer at hensynssonene 
gir for snevre muligheter til å utvikle en moderne by.  
 
Når det gjelder enkeltinnspill som omhandler dette temaet, påpeker flere at det er mange bygninger 
i sentrum som gir byen ei sjel. Nøstetangen vel anbefaler sterk at alle hensynssonene bør vedtas, og 
Gun Farkvam spiller også inn at forslaget også bør utvides til å omfatte Stasjonsgata 91 og 93- 
bygninger mellom Apoteket og Stasjonen. 
 
Kommentarer: 
Etter høringen og videre dialog med Fagkomité 1 og gårdeiere, vurderer Rådmannen at 
planforslaget justeres noe når det gjelder hensynssonene. I forslaget som legges fram nå, foreslår 
Rådmannen å beholde hensynsområder i begge endene av Stasjonsgata, mens hensynssonene 
mellom “torgene” tas ut, med et unntak som er, Stasjonsgata 43/45. Denne bygningen har svært 
høy bevaringsverdi, og er vurdert som et av kommunens viktigste kulturminner selv om det ikke er 
mer enn 60 år. Eier har ingen planer om omfattende endringer av huset, som er godt vedlikeholdt 
og har høy bruksverdi. Han motsetter seg likevel at bygningen får en hensynssone. 
 
Det er ikke slik at bestemmelsene til hensynssonene medfører et urimelig søknadsregime for eier. 
De fleste fasadeendringer som endrer bygningers karakter, er søknadsplikt uavhengig av alder og 
bevaringsverdi. Når bevaringsverdien er høy, vil det være langt større interesse for å bevare eller 
tilbakeføre til opprinnelig uttrykk, og hensynssonen synliggjør dette. I tillegg vil hensynssonen gi 
kommunen mulighet til å avgjøre rivesøknader. På den annen side vet vi at bygninger som ligger 
inne som hensynssoner i reguleringsplaner prioriteres i de offentlige støtteordningene for 
kulturminner, blant annet Kulturminnefondet, og at eier dermed får gode muligheter til å søke 
dekning av utgifter til antikvarisk vedlikehold. Rådmannen forslår derfor å opprettholde 
hensynssonen på Stasjonsgata 43/45. 
   
     
Ved også å opprettholde hensynsonene i begge endene av Stasjonsgata, så vil “historiefortellingen” 
om Hokksund bli ivaretatt, slik intensjonen med forslaget var. Det er her vi kan vise til 
sammenhengende miljøer med eksempler på byggestiler som spenner over nesten 100-år. 
Bygningene mot Bruhjørnet ligger også på forholdvis smale tomter omgitt av veier på begge sider, 
noe som igjen er utfordrende når eiendommene skal utvikles. Derfor er også høydekartet lavest i 
denne enden. “Innfyllingsprosjekter” og utvidelser er mulig, men det vil være umulig å utvikle 
parkeringskjeller på eiendommene. Parkering i bakkeplan bør tillates for denne delen av planen.  
Stasjonsbygget er som kjent fredet og den gamle Banken er restaurert på en god måte. Eier av 
Apoteket og Handelslaget er positiv til at disse byggene får hensynssoner i planen.  
 
Offentlige friområder og leikeplasser 
Ved utsendelse av planforslaget signaliserte fagkomitéen at det var usikkerhet når det gjaldt 
plassering og størrelsen på offentlige friområder og leikeplasser. Plassene burde også i hovedsaken 
planlegges på kommunens arealer. I høringssvarene er mange positive til planforslaget. Det 
foreligger positive uttalelser fra Byutvalget, Handelsstandsforeningen og Buskerud 
Fylkeskommune. Barnerepresentanten vektlegger at en moderne by må tilby barn og ungdom et 
stimulerende og innholdsrike opplevelser. 
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Gårdeierforbeiningen er positiv til at det utarbeides avtaler til at slike områder kan opparbeides i 
fellesskap, slik at plassene kan brukes av mange brukergrupper i byen. Felles leikeområdet gjør det 
mulig for utbyggere å utnytte en større del av eiendommen til boligformål, når kravet til allsidig 
uteopphold blir dekket på et felles område. Godt utformede fellesarealer og møteplasser nevnes 
også som viktig for næringsutvikling. Flere har pekt på “Sandemodellen” som et godt eksempel på 
at samarbeid mellom aktørene i byen gir bedre løsninger for de fleste. Sandemodellen er en 
beregningsmodell som er utviklet av Sande kommune i forbindelse med opparbeidelse av 
infrastruktur i Sande sentrum. Modellen omfatter flere punkter. For Hokksunds del vil det kunne 
være aktuelt å finne en modell for å kunne innløse og opparbeide en offentlig leikeplass med et godt 
innhold.      
 
Kommentarer: 
I planforslaget har områdene som ble foreslått i første runden blitt beholdt.  Høringssvarene og 
dialogen kommunen har hatt etter høringen, avdekker at det er de økonomiske sidene som er knyttet 
til eventuell grunnavståelse som er utfordrende, arealenes størrelse og beliggenhet er ikke så 
vesentlige i denne vurderingen. Dette gjelder spesielt halvdelen av “branntomta”, hvor Eiker 
eiendomsutvikling (EEU) er grunneier. I dialog med EEU, vektlegger de at den økonomiske siden er 
vesentlig, og at EEU ikke kan ta regningen alene for at ei sentralt beliggende tomt skal bli offentlig 
møteplass. Kommunen som eier av selskapet, kan imidlertid gjøre andre og mer helhetlige 
vurderinger. I vurderingen av å foreslå Skolegata og branntomta er beliggenheten det vesentligste 
argumentet. Dersom hele planområdet og byen Hokksund skal ha nytte av en felles leikeplass, må 
denne ligge så sentralt at utbyggere kan henvise til en slik plass når utbyggingsprosjektene skal 
utarbeides. 
 
Når det gjelder ungdomskoletomta stilles det krav til detaljregulering. Det er kartfestet 2,5 daa til 
uteopphold. Området skal detaljreguleres, og det kan hende at en slik regulering vil justere 
utforming av områdene noe – jf. hvilke funksjoner det skal betjene.   
 
Når det gjelder andre forhold som omhandler “grønne innslag i byen”, er det ikke vesentlige 
endringer. Forslaget på Bruhjørnet videreføres, og brua over Nøsteelva har må oppgraderes noe 
pga. forslaget om sykkelvei, men den ligger utenfor planområdet. 
 
Rådmannen registrerer at når nye boligprosjekter legges ut for salg, blir boligene i stor grad 
markedsført med bilder av natur, kultur og opplevelser som ligger i nærheten. Dette gjelder også 
for Hokksund, hvor blant annet den “blomstrende” Stasjonsgata, handletorget og Skriverparken er 
med i bildemappa som skal selge prosjektene. En ny flott, felles møteplass i sentrum vil antagelig 
ble et nytt tilskudd når det gjelder attraktiviteten og innholdet i byen vår jf. både leikeparken i 
Drammen og vår nye leikeplass i parken i Vestfossen.   
 
Sykkelvei 
Statens vegvesen hadde innsigelse til at en god og logisk gjennomgangstrasé for syklister ikke var 
ivaretatt. De kom med innspill om flere mulige løsninger. Løsningen som har blitt valgt, er at 
sykkelveien som kommer fra Nedre Eiker/ Steinberg, legges via Loe bruk, bak Olje- og energi 
senteret – der det er regulert gang-sykkelvei – og at det bygges sykkelbru over Nøsteelva til 
Tangengata. Tangengata foreslås opparbeidet med dobbelt sykkelfelt, fortau kjørevei fram til 
Rådhusgata, og derifra med sykkelvei og fortau til Haugveien.  
 
I planen som var ute til høring, var det avsatt byggelinjer i Tangengata som gjør dette mulig uten 
en ytterligere utvidelse som vil berøre den byggbare delen av området. Tiltaket forutsetter at to 
bygg må fjernes, kontorbygget til Hobbelstad & Rønning og Stasjonsgata 51. Hobbelstad og 
Rønning har i lang tid sagt at kontorbygget er tenkt fjernet i de planene som de har for utvikling av 
denne siden på Tangengata. Når det gjelder Stasjonsgata 51, må dette lenger vekk fra Tangengata 
når det skal utvikles. Dette ble problematisert i forrige planforslag, men der ble bygget foreslått 
med hensynssone, nå er denne fjernet. 
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Ved en mindre justering av parkeringsarealet i Tangengata ved gamle Fokus bank/DNB, kan 
samme inndeling av vei videreføres over til ny undergang under jernbanen og Haugveien. Som 
sikkert flere har registrert er allerede første del av Haugveien bygget med dobbelt sykkelfelt- og 
fortau – det er altså slik den nye gjennomfartsveien skal bli fra Nøsteelva og ut Haugveien.  
 
Formålsendring 
På bakgrunn av innspill fra blant annet vestaksen og handelsstandsforeningen, ser vi at det er ønske 
om muligheten for hotell/overnatting i sentrum. Det har ført til at formålet er vurdert på nytt. 
Konklusjonen er at formålet “Sentrumsformål” å omfatte det vi i første høring varslet, i tillegg til at 
det omfatter hotell og bevertning. Hensikten bak forsalget har hele tiden vært å åpne for slike 
virksomheter, derfor foreslås formålet endret fra kombinert formål til sentrumsformål for følgende 
områder: Kombinert formål-bolig/forretning/tjenesteyting/kontor BFTK1 tom.10. 
 
Oppsummering: 
Det er utarbeidet en endringslogg for kart, bestemmelser og planbeskrivelsen. Rådmannen henviser 
til disse dokumentene når planen nå foreslås lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Forhold som ikke er 
endret, skal derfor ikke inngå i de kommentarene og merknadene som sendes til det endrede 
planforslaget.    

 
Vedlegg 
1 Forslag til plankart 
2 Reviderte bestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Innspillsliste med kommentarer 
5 Endringslogg 
  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Rådmannens anbefaling 
Fagkomité 1 viser til PBL § 12-10 og vedtar at revidert forslag til “Reguleringsplan for Hokksund 
sentrum” sendes ut til offentlig ettersyn. 
 

Begrunnelse 
Planforslaget er bearbeidet og justert for å løse innsigelser, og imøtekomme merknader og 
kommentarer til forslaget som har vært ute til offentlig ettersyn. Høringsprosessen viser at 
planforslaget har blitt godt mottatt, og at det legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling 
av Hokksund både i lokal og regional sammenheng. 
 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 04.09.2018 
Hans Kristian Sveaas (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1.     Vedr Parkering punkt 2.5: Bestemmelsen om maksimum 1 parkeringsplass pr boenhet tas ut. 
Første setning lyder således: Innenfor planområdet skal det være minimum 0,5 
parkeringsplass pr boenhet. 
 
Begrunnelse: 
Dette gir rom for variasjon i boligtilbudet. 
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2.     Hensynssone # 4, Stasjonsgata 43/45 og # 3 – Rådhuset, tas ut av planforslaget. Øvrige 
forslag til hensynssoner godtas under forutsetning av at eiers synspunkt på dette 
dokumenteres. 
 
Begrunnelse:  
Rådhuset er i dårlig forfatning og det er ikke sikkert at bygningen fortsatt skal være rådhus i 
årevis fremover. Ved et eventuelt salg vil betydelige ombygninger være nødvendig.  
Eier av Stasjonsgata 43/45 har motsatt seg hensynssone for hans eiendom og det vil kun 
være i unntakstilfeller at eiendomsretten tilsidesettes. Hensynssone #4 ligger isolert 
fra hensynssonene i begge ender av Stasjonsgata og er ikke med på å danne et helhetlig 
visuelt bevaringsverdig miljø. 

 
3.        Den del av lekepark 2 som ikke ligger på kommunal grunn, tas ut og tillegges 
sentrumsområdet  
 S5. 
 
           Begrunnelse:   

Stasjonsgata 30 er under utvikling i regi av grunneier og samarbeidspartnere. Området 
inngår i planen for hele kvartalet mellom Tangengata og kommunens eiendom rundt 
Rådhuset. Utviklingen av dette kvartalet vil være av vesentlig betydning for 
Hokksund sentrum.                 

            Området eies av Eiker Eiendomsutvikling som er et eget rettssubjekt, og kan ikke disponeres 
som kommunens egen eiendom. Lekepark 1, gjenværende del av Lekepark 2 og Lekepark 3 
vurderes å være tilstrekkelig for formålet. 

 
Brit Tove Krekling (Sp) fremmet følgende tillegg: 

1.     Vedr Parkering punkt 2.5: Bestemmelsen om maksimum 1 parkeringsplass pr boenhet tas ut. 
Første setning lyder således: Innenfor planområdet skal det være minimum 0,5 
parkeringsplass pr boenhet. 
 
Begrunnelse: 
Dette gir rom for variasjon i boligtilbudet. 

 
 
Avstemming: 
Rådmannens anbefaling med tillegg fremmet av H. K. Sveaas ble satt opp mot rådmannens 
anbefaling med tillegg fremmet av B. T. Krekling.  Rådmannens anbefaling med tillegg fremmet av 
H. K. Sveaas ble vedtatt med 5 (H og Frp) mot 3 (A, Sp og SV)stemmer. 
 
 
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 04.09.2018 
Fagkomité 1 viser til PBL § 12-10 og vedtar at revidert forslag til “Reguleringsplan for Hokksund 
sentrum” sendes ut til offentlig ettersyn, med følgende tillegg: 
 

1.     Vedr Parkering punkt 2.5: Bestemmelsen om maksimum 1 parkeringsplass pr boenhet tas ut. 
Første setning lyder således: Innenfor planområdet skal det være minimum 0,5 
parkeringsplass pr boenhet. 
 
 

2.     Hensynssone # 4, Stasjonsgata 43/45 og # 3 – Rådhuset, tas ut av planforslaget. Øvrige 
forslag til hensynssoner godtas under forutsetning av at eiers synspunkt på dette 
dokumenteres. 
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3.        Den del av lekepark 2 som ikke ligger på kommunal grunn, tas ut og tillegges 
sentrumsområdet  
 S5. 
 

Begrunnelse 
Planforslaget er bearbeidet og justert for å løse innsigelser, og imøtekomme merknader og 
kommentarer til forslaget som har vært ute til offentlig ettersyn. Høringsprosessen viser at 
planforslaget har blitt godt mottatt, og at det legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling 
av Hokksund både i lokal og regional sammenheng. 
 
Begrunnelse til punkt 1: 
Dette gir rom for variasjon i boligtilbudet. 
 
Begrunnelse til punkt 2:  
Rådhuset er i dårlig forfatning og det er ikke sikkert at bygningen fortsatt skal være rådhus i årevis 
fremover. Ved et eventuelt salg vil betydelige ombygninger være nødvendig.  
Eier av Stasjonsgata 43/45 har motsatt seg hensynssone for hans eiendom og det vil kun være i 
unntakstilfeller at eiendomsretten tilsidesettes. Hensynssone #4 ligger isolert fra hensynssonene i 
begge ender av Stasjonsgata og er ikke med på å danne et helhetlig visuelt bevaringsverdig miljø. 
 
Begrunnelse til punkt 3:   
Stasjonsgata 30 er under utvikling i regi av grunneier og samarbeidspartnere. Området inngår i 
planen for hele kvartalet mellom Tangengata og kommunens eiendom rundt Rådhuset. Utviklingen 
av dette kvartalet vil være av vesentlig betydning for Hokksund sentrum.                 
Området eies av Eiker Eiendomsutvikling som er et eget rettssubjekt, og kan ikke disponeres 
som kommunens egen eiendom. Lekepark 1, gjenværende del av Lekepark 2 og Lekepark 3 
vurderes å være tilstrekkelig for formålet. 
 
 
 
 


