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Figur 1 Planområdet sett i forhold til Hokksund stasjon, markert med 
hel, gul sirkel. 

1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET  

 

 
Kommunestyret gjorde i sak 74/20, 17.6.2020, følgende vedtak: 
 

Det igangsettes prosess for å anskaffe ny Hokksund barneskole på Loesmoen.  
Øvre Eiker kommunale eiendom KF får oppdraget med å lede prosessen.  
Svømmehall, nødvendige infrastrukturtiltak, miljø og energitiltak utredes nærmere i et forprosjekt. 
Når forprosjektet er avsluttet får kommunestyret saken til behandling, og hovedprosjekt 

igangsettes. 

En eventuell ny skole på Loesmoen vil kreve et annet arealformål enn kommuneplanens arealdel og 

gjeldende reguleringsplan.  

Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram igangsettes som del av forprosjektet 

for at kommunestyret skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for vedtak om bygging av skole . 

Planprogram 

I kommuneplanens arealdel er arealene avsatt til bruk for fremtidig idrettsanlegg. Etablering av skole 
i området er således i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Formålsendring fra 
overordnet plan er å anse som en vesentlig virkning for samfunnet. Øvre Eiker kommune har derfor 
vurdert at planarbeidet utløser krav konsekvensutredninger, jf. forskriftens §10a, vedlegg II, 11-j. 
Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram, men det er vurdert som hensiktsmessig da 
planprogrammet er egnet til å gi utfyllende informasjon til de parter som blir berørt og som ønsker 
dialog med forslagsstiller og planmyndighet.  

Øvre Eiker kommune har fra tidligere prosjekter og generell kunnskap om området god oversikt over 

flere av de temaene som normalt utredes i forbindelse med planarbeid som konsekvensutrednin ger.  

Planområdet 

Det aktuelle området for skole og 
eventuelt svømmehall er den ubebygde 
delen i nord-vest mot Lyngveien. Det 
utarbeides et reguleringsplanforslag 
med konsekvensutredning for et 
fremtidig skole- og idrettsområde(t) på 
Loesmoen. Hensikten med planen er å 
legge til rette for samlokalisering av en 
ny barneskole (650 elever) og eventuelt 
svømmehall i tilknytning til eksisterende 

idrettsanlegg. I nærområdet er det 

etablert 2 barnehager.   

Planområdet ligger ca. 2.5 km fra Lerberg. Regional sykkelrute fra Hokksund til Loesmoen er under 

etablering. Fra bybrua og gjennom sentrum er det kun fortau og sentrumsgater. 
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               Figur 2 Planavgrensning med rød stiplet linje. 

Tidligere utredninger  

 

Utvikling av Loesmoen idrettspark  

Det var brann i Hokksundhallen i 2017 som førte til at bygget ble besluttet revet. Hokksund Idrettslag 
var på det tidspunktet i gang med å planlegge fotballhall og ny kunstgressbane. I samarbeid mellom 
idrettslagene og kommunen, ble det gjort en samlet planlegging for ny flerbrukshall, fotballhall, 
kunstgressbane og endret plassering av sandvolleyball- og sandhåndballbaner. Anleggene ble 

ferdigstilt i 2019-2020. 

Øvre Eiker kommune gjennomførte i samme periode en større oppgradering av VA anlegg, anlegg for 
overvann, bygging av ny parkeringsplass, ny gang- og sykkelvei langs Drammensveien og nytt fortau 
fram til Knerten barnehage. Det er også bygd ny vei som forlengelse av Travbaneveien som atkomst 

til boliger som grenser mot området. 

Plassering av bygg og anlegg, veier og annen infrastruktur er plassert også med det hensynet at det 

gir effektiv arealbruk, samhandling og samspill mellom de ulike anleggene. 

Mulighetene for samspill med idretten og bruk av de eksisterende anleggene blir et vesentlig tema i 
forprosjektet. 

 

Skolebehovsplan for Øvre Eiker kommune 2020-2040 

Bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret var rapporten «Skolebehovsplan for Øvre Eiker kommune 

2020-2040» som seg alternative løsninger og lokaliseringer for ny og større barneskole. Valgt 

lokalisering av skoletomt følger anbefalingen fra oppgaveutvalget. Kommunen er grunneier, men 

anleggene eies av Hokksund IL og Hokksund turnforening. Samlet utgjør arealet over 100 daa. Det 

ligger godt til rette for sambruk med idretten for flere av anleggene.  

 

Det skal innledningsvis utarbeides en mulighetsstudie for å avklarer vesentlige forhold som må løses. 

Man har sett det som hensiktsmessig å varsle oppstart av planarbeidet som del av arbeidet med 

mulighetsstudiet.   
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Figur 4 Reguleringsplan for Loesmoen idrettspark fra 1979. 

2 PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 

Kommuneplan 
Arealene er i kommuneplanens areadel er området avsatt til fremtidig idrettsanlegg samt 

tjenesteyting.  De omkringliggende arealene er avsatt til bolig- og næringsformål.  

 

 
Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel(2006 -2021) vedtatt, xxxx 

 

Reguleringsplaner 

Området er regulert. Gjeldende 

reguleringsplan for Loesmoen 

idrettspark, stadfestet 23.6.1979, har 

arealformål, idrett, friluftsliv og 

trafikkformål. 

Det er få bestemmelser knyttet til 
planen, hvilket innebærer at det reelt 
sett er kommuneplanens arealdel som 

er førende for bruken av området i dag.  
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Tilliggende regulert områder 

 

Del av Loesmoen industriområde gnr 105 bnr 4 m.fl. Foruten 
formålet industri/lager, er områdene ned mot elva avsatt til 

friområder/turveg.  

 

 

 

 

 

Loesmoen, boligområde, vedtatt 1970, sist endret 1999. Ferdig utbygd 
boligområde, med noe felles friareal. Nord-vest for planområdet. Det er 
få bestemmelser knyttet til planen, hvilket innebærer at det reelt sett er 

kommuneplanens arealdel som er førende for bruken av området i dag.  

 

 

 

Midtre Loesmoen, boligområde, vedtatt 1976, sist 
endret 1980. Ferdig utbygd boligområde med 
arealer av satt til friområder og industri. Det er få 
bestemmelser knyttet til planen, hvilket innebærer 
at det reelt sett er kommuneplanens arealdel som 

er førende for bruken av området i dag.  

 

 

 

 

Overordnede føringer  
Sentrale overordnede føringer utover kommuneplanens arealdel er rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unge, rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 

statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.   

Figur 5 Plankart Loesmoen industriområde 

Figur 6 Plankart, Loesmoen. 

Figur 7 Plankart, Midtre Loesmoen. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Det aktuelle området for å bygge ny skole på er Loesmoen idrettspark. Idrettsparken ligger ca 1 km 
fra knutepunktet Hokksund jernbanestasjon. Området ved Loesmoen idrettspark er i regional plan 

definert som et mobilitetspunkt. En har valgt å angi hele Loesmoen idrettspark som planområde.  

Planområdet ligger sør for Drammenselva og Drammensveien i Hokksund. Terrenget faller lett fra ca. 
kote 8,0 ved Lyngveien til ca. kote 5 i den østlige delen av området. I vest avgrenses området rundt 
Loesmoen idrettspark av Lyngveien hvor området er bevokst med skog, gress og busker. 
Avgrensningen i sørøst er Travbaneveien, mens det i sør er småhusbebyggelse og Lyngstua 
barnehage. I nordvest er den en parkeringsplass.  

Loesmoen idrettspark er tilrettelagt med turnhall, innendørs fotballbane, to sandhåndballbaner, en 
sandvolleyball bane foruten en større grasslette som er til fri bruk. Ellers består området av gress, 
busker og trær. Det aktuelle arealet er samlet 110,4 daa. Eksisterende anlegg er bygd etter gjeldende 
reguleringsplan.  

Området er i sin helhet eid av Øvre Eiker kommune. Det er inngått langsiktige leieavtaler med eiere 
av idrettsanlegg på området (flerbrukshall/turnhall, fotballhall, kunstgressbane, sandhåndball og 
sandvolleyballbane m.v).  
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4 FREMTIDIG BRUK AV PLANOMRÅDET  

Øvre Eiker kommune legger til grunn at idrettsanleggene og barnehagene fortsetter som før. 

Fremtidig skole vil ikke begrense eksisterende virksomhet, men vil kunne tilby området kvaliteter 

som styrker aktivitetene.  

Øvre Eiker kommune legger til grunn at samlokalisering med etablerte idrettsanlegg åpner for et 

samarbeid mellom kommunen og idrettslagene. Sambruk av anleggene vil redusere skolens 
arealbehov og bidra til økte leieinntekter for idretten som drifter anleggene. 

Målet med planarbeidet er at etablering av skole ved idrettspark vil bidra til å styrke idretten ved at 

nytt skolebygg også vil kunne være en positiv faktor ved fremtidig drift.  

En ser det som positivt at et ferdig utbygd område vil fremstå som et kompakt senter, sentralt i 
Hokksund.  
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5 VURDERING AV UTREDNINGSBEHOV 

 
Dette kapitelet presenterer eksisterende kunnskapsgrunnlag og gir en vurdering av behov for hvilke 
temaer som har relevans for plansaken og som må utredes for å legge til rette for et godt 
beslutningsgrunnlag.  
 
Konsekvensutredningen skal ikke omfatte alle mulige effekter av tiltaket, men begrenses til tema der 
en forventer vesentlige virkninger. Målsettingen er å begrense seg til beslutningsrelevante 
konsekvenser. De ulike utredningene skal i tillegg tilpasses tiltakets omfang. Det må derfor ikke 
forstås slik at en «utredning» nødvendigvis tilsvarer en omfattende rapport, men heller en 
redegjørelse for virkningene, og avklaringer av forhold. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt 
i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. På temaer hvor det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. 
 
Alle vurderinger i planarbeidet må ses i sammenheng med omgivelsene. For å vurdere  virkninger av 
tiltaket vil det være nødvendig å utrede enkelte forhold som ligger utenfor planområdet.   
 
Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet utvikling i forhold til 0-
alternativet. 0-alternativet er gjeldende reguleringsplan.  
 

Landskap 

Planområdet, som er flatt og ligger på en elveavsetning, fremstår som et ordinært hverdagslandskap 
som i all hovedsak er tilrettelagt for idrett og tilhørende infrastruktur. Et mindre skogholt ligger vest i 
området. Arealene rundt er dominert av boligbebyggelse samt noe industri øst for Drammensveien.  
 
Tiltaket vil skje i form av fortetting i et allerede utviklet hverdagslandskap.  
 
Kunnskapsgrunnlaget ift landskap er tilfredsstillende. Det er ikke behov for ytterligere utredninger. 
Temaet blir ikke konsekvensutredet. Potensielt volum illustreres og omtales i planbeskrivelsen.  
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Figur 9 Planområdet sett ift 200-års flom. 

Grunnforhold  

I forbindelse med etablering av ny fotballhall foretok SWECO i 2017 grunnundersøkelser i området.  
Det ble samtidig utført for en generell kartlegging av hele området.  
 
Det ble utført 20 stk. totalsonderinger, 5 stk. trykksonderinger (CPTU), 4 ødometerforsøk og det ble 
tatt opp prøver fra 2 stk. prøveserier. 
 
Totalsonderingene viste et fastere 
topplag ned til ca. 2,0 til 3,0 m dybde 
vest, mens den var ned til ca. 5,0 m øst 
i området. Derunder er det masser 
med forholdsvis lav bormotstand som 
øker med dybden og som viser delvis 
vekslende lag med noe fastere 
materiale. Ellers viser alle 
totalsonderingene 
relativt lik oppførsel i alle 
borepunktene. 
 
Prøveseriene viser at det er vekslende 
lag med siltig sand/sand og leirig silt 
ned til ca. 3,0 m dybde. Derunder er 

det vekslende lag med siltig leire (delvis 
sandig), leirig silt og siltig sand 
ned til ca. 10,0 m under terreng hvor prøvetakingen er avsluttet. 
 
Laboratorieundersøkelser viste at udrenert skjærfasthet cu varierer mellom ca. 30 kN/m2 og 40 
kN/m2 i punkt 20 og fra ca. 15 kN/m2 til 40 kN/m2 i punkt 16. Vanninnholdet i prøvene varierte fra 
ca. 20 til 40 %. Leiren er lite til middels sensitiv. Grunnvannet antas å ligge ca. 2,0 m under 
terrengnivå. 
 
Kunnskapsgrunnlaget ift grunnforhold er tilfredsstillende. Det er ikke behov for ytterligere 
undersøkelser. Temaet blir ikke konsekvensutredet, men omtales i planbeskrivelsen.  

Flom  

NVE har kartlagt faren for flom i Drammensvassdraget. 

Flomsonekartene som er utarbeidet i 2017 viser 

klimaframskrivninger for 200-årsflom. I følge 

framskrivningene forventes det at 200-årsflommen i 

Drammensvassdraget ikke vil øke frem til år 2100 som 

følge av et endret klima.  

Rapporten Flomsonekart Delprosjekt Drammenselva 
viser videre til at det generelt er forventet at 
ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke i 
hele landet, mens snøsmelteflommer etter hvert vil bli 
mindre. Resultatet av dette er økt flomfare i små bratte 
vassdrag over hele landet, mens de større vassdragene blir mindre påvirket.  

Figur 8 Oversikt borprøver. 
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Figur 10 Planområdet ligger i kort avstand fra etablerte turstier 
langs Drammenselva og Sandøra. 

Kartleggingen som er foretatt viser at planområdet ikke er flomutsatt ift en 200-års flom. Området 
tilfredsstiller dermed kravet til sikkerhetssone F2, som skolebygg ligger under.  

Kunnskapsgrunnlaget ift flom er tilfredsstillende. Det er ikke behov for ytterligere utredninger. 
Temaet blir ikke konsekvensutredet, men omtales i planbeskrivelsen.  

Naturmiljø/biologisk mangfold 

Planområdet er i all vesentlighet nedbygd. I nord-vest er det et om lag 12 daa. stort ubebygget 
område med hovedsakelig gammel granskog. Verken naturbase eller artsdatabanken har registrert 
vesentlige naturverdier i dette området. Området er synfart. Det ble ikke observert naturverdier av 
betydning i området. Lenger vest i området mot Travbaneveien og Lyngveien er det et ubebygget 
område som mulighet for variert aktivitet og som samtidig er et viktig skjermbelte mot bebyggelse. 
Området vil ikke bli berørt av utbygging. Kunnskapsgrunnlaget ift naturmiljø/biologisk mangfold 
anses som tilfredsstillende. Temaet blir ikke konsekvensutredet i egen rapport, men omtales i 
planbeskrivelsen.  

Jordvern  

Dyrka mark blir ikke berørt og derfor ikke relevant for planarbeidet. 

Barn og unge, rekreasjon, friluftsliv og idrett  

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg og samt tjenesteyting/barnehage.   

Planområdet er Øvre Eiker kommunes betydeligste område for idrett med etablert turnhall, 
innendørs fotballbane, samt flere utendørs anlegg. Området er viktig i et folkehelseperspektiv ved å 
engasjere barn og unge mfl. til fysisk aktivitet.  

Naturområdet som ligger i tilknytning til 
barnehagen blir sporadisk benyttet av denne, 
ut over dette anses planområdet for å ha liten 
betydning for rekreasjon og friluftsliv i 
naturpregede områder. En legger til grunn at 
nærhet til naturpregede områder er godt i 
varetatt ved at det på den andre siden av 
Drammensveien er det tilrettelagte 
turområder langs elva og på Nedre Sandøra 

Forholdet til barn og unges oppvekstsvilkår, 
rekreasjon, friluftsliv og idrett står sentralt i 
planarbeidet og i Øvre Eiker kommunes øvrige 
satsninger.  

Temaet konsekvensutredes. Utredningen vil belyse dagens forhold, alternativ utvikling av Loesmoen 
idrettspark sett i forhold til 0-alternativet og om det ikke etableres skole innenfor det det regulerte 
området.  
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Kulturmiljø/kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner, kulturmiljøer eller bygninger i 
Kulturminnesøk.no og SEFRAK-registeret innenfor området. 

Kunnskapsgrunnlaget ift kulturmiljø/kulturminner er tilfredsstillende. Temaet blir ikke 
konsekvensutredet, men gis en kort omtale i planbeskrivelsen. 

Trafikk  

Bilatkomst atkomst til område vil i all vesentlighet skje via Lyngveien, som går mellom Loesmoveien 

og Drammensveien. Det er etablert parkeringsplass nær krysset Drammensveien/Lyngveien, 

nordvest i planområdet. Parkeringsplassen er i regional plan definert som mobilitetspunkt. Det vil nå 

legges til rette for dette, bla med tilskudd fra belønningsordningen. Drammensveien har god 

kapasitet.  

 
Nytt skolebygg skal imøtekomme arealbehovet for 650 elver. En legger til grunn at det er trafikk til 
skolen som blir dimensjonerende trafikk. Planforslaget vil i liten grad påvirke kapasiteten i vegnettet 
negativt, men trafikken langs Lyngveien vil kunne øke noe. Det antas at trafikksikkerheten i området 
blir noe redusert fra i dag etter bygging av idrettshall og ny skole. 
 

 

Den aktuelle skoletomta vurderes til å ligge gunstig til i forhold til det overordnede veinettet. En 

legger til grunn at det er barneskolen, med kapasitet for 650 elever, vil være dimensjonerende for 

trafikkavviklingen, og at dimensjonerende time er mellom kl 08.00 og 09.00.  

 
Gjennomførte trafikkanalyser for skoler legger til grunn lokal estimert maksimal turproduksjon da det 
ikke foreligger gode norske erfaringstall for barneskoler. For å beregne fremtidig turproduksjon tar 
man da utgangspunkt antall elever og ansatte ved den enkelte skole, og ser den beregnede 
turproduksjonen opp mot det lokale veinettet. For Auli skole i Nes kommune er for eksempel 
følgende premisser lagt til grunn:  
 
Turproduksjonene vil i hovedsak komme fra ansatte som kjører til/fra skolen, og noe fra foreldre som 
henter/leverer barn. Skolen dimensjoneres for 650 elever, som gir om lag 90 ansatte.  
 
For de ansatte legges det til grunn at alle kjører til/fra skolen og ingen samkjører. Beregning av 
turproduksjon vil da kunne bli slik:  

 Ansattes bilturer: 90 ansatte x 2 turer per ansatt = 180 bilturer/døgn  
 For foreldre som kjører barn legges det til grunn at 30 % av barna kjøres til/fra skolen. V idere 

antas det at 25 % har søsken som vil bli kjørt i samme bil. Dette gir:  
o Foreldres bilturer: 650 barn x 0,30 x 4 turer per barn x 0,75= 585 bilturer/døgn  

Figur 11 Turnhallen og kryss mot Lyngveien, sett fa Drammensveien. (Bilder fra Google maps). 
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Figur 12 Kulvert under/ved Drammensveien. (Bilder fra Google maps). 

I sum generes ca. 765 bilturer/døgn. I tillegg vil det bli noe trafikk som følge av varelevering, 
renovasjon og service på teknisk anlegg med mer. 
 
Med bakgrunn i skolens lokalisering i forhold til det overordnede veinettet, samt begrenset 
trafikkgenering lokalt på Loesmoen, kan en ikke se at en vil få et mer presist beslutningsgrunnlag 
vedrørende trafikkvekst ved å gjennomføre en ordinær trafikkanalyse. Det er imidlertid påkrevd å 
foreta en nøye vurdering av det overordnede gang- sykkelveinettet i Hokksund.  

 
Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt 
på kort og lang sikt. 
 

Trafikksikkerhet 

For teamet trafikksikkerhet er gang- sykkelveinettet i Hokksund del av influensområdet for 

reguleringsplanen. Langs Drammensveien er det etablert regional sykkelrute som dekker lengst øst 

mot Drammen. Nord for Drammensveien er det noen få bolighus som er knyttet til regional sykkelvei 

med kulvert (fig.12). 

Internt på boligområdet på Loesmoen er det flere mindre gater med snarveier fram til idrettsparken. 

De interne gatene anses for å være trygge skoleveier. Det vil imidlertid være behov for å se nærmere 

på hvilke tiltak som kan gi en trygg skolevei, også fra boligområdene lengre unna. Influensområdet 

for trafikksikkerhet for gående og syklende innbefatter hele veisystemet som vil bli benyttet fram til 

skolen.  

Til tross for økt miljøbevissthet, må en legge til grunn at flere av elevene vil bli kjørt til skolen, og at 
det derfor vil være nødvendig å legge til rette for et «Kiss and Ride område».  

I krysset mellom Drammensveien og Lyngveien er det registrert to ulykker, mai 1995 og november 

2008, som følge av venstresving fra Drammensveien inn mot Lyngveien. Tillatt hastighet var 80 km/t 

på stedet. Ulykkene medførte lettere personskade. Tillatt hastighet på stedet i dag er 60 km/t. 

Det er behov for å se nærmere på et fremtidig, styrket gang- sykkelveinett, særlig med tanke på 

verken bybrua eller brua over Nøstelva er tilfredsstillende for myke trafikanter. I forbindelse med 

planarbeidet vil det derfor bli utarbeidet en tilgjengelighetsanalyse for å avdekke farefulle partier på 

dagens gang-/sykkelveinett. Nødvendige  

For å avdekke nødvendige tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til området skal det i forbindelse 

med konsekvensutredningen bli foretatt en trafikksikkerhetsanalyse hvor fokus rettes mot utforming 
av traseer og veikryssinger.  
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Figur 13 Prognoser for fremtidig støysituasjon. 

Støy  

Støyvarselkartene som er utarbeidet av 
Statens vegvesen viser beregnet støymengde 
15-20 år fram i tid. Beregningene er gjort ut fra 
forventet økning i trafikkmengde. Kartene 
viser støyen beregnet 4 meter over terreng 
viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul 
(Lden>55dB).  

Kartet viser at deler av Drammensveien, som 
grenser opp mot planområdet er i rød 
støysone. Dette er imidlertid et område som 
ligger i god avstand til planlagt skoleområde.  

Det er begrenset trafikk i område med 
begrenset tillatt hastighet. Med bakgrunn i det 
foreliggende datagrunnlaget ser en ikke behov for egn støyutredning. Temaet blir vurdert og omtalt i 
planbeskrivelsen. 

Energi 

Øvre Eiker kommune legger til grunn at ny skole skal være energieffektiv og hovedsakelig skal 
forsynes med fornybar energi. Det er videre ønskelig se energiforsyningen i sammenheng med 
allerede etablerte haller innenfor planområdet, omkringliggende industri i sammenheng med 
fremtidig nytt renseanlegg ved Loe bruk.  
 
Som del av planarbeidet skal det derfor utføres energiutredning for å avdekke realistiske og 
gjennomførbare energiløsninger effektive og økonomiske løsninger.  

Forurensning i grunnen 

Planområdet har ikke vært benyttet til forurensende virksomhet og tiltaket vil ikke medføre vesentlig 
forurensning. Områder av betydning for drikkevann blir ikke berørt. Det er ikke behov for å utrede 
temaet.  

Teknisk infrastruktur 

I forbindelse med oppgraderingen av Loesmoen idrettspark ble teknisk infrastruktur på området 
oppgradert.  

En sentral del av planarbeidet vil være å utrede kapasitet og eventuelle nødvendige utbedringer av 
teknisk infrastruktur, sett i forhold til de tiltak det skal legges til rette for.  
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6 PLANPROSESS OG GJENNOMFØRING 

Behandling av planprogrammet og etterfølgende konsekvensutredning følger plan og bygningsloven 
og forskrift om konsekvensutredninger. 

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen fastsetter deretter planprogrammet. 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i perioden 26.8.- 07.10.2020 og sendes på 
høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Øvre Eiker kommune vil deretter fastsette 
planprogrammet som skal ligge til grunn for planarbeidet.  

 

Planforslag og konsekvensutredning 

Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning utarbeides på bakgrunn av fastsatt 

program. 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram, jf. § 4–1, og gi en 
beskrivelse og vurdering av planens konsekvenser for relevante miljø- og samfunnstema. 
Konsekvensutredningens innhold, omfang og detaljeringsgrad tilpasses de  aktuelle 

problemstillingene og det nødvendige beslutningsgrunnlag.  

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til  offentlig 

ettersyn og behandles etter § 12-1 nr.2 i plan- og bygningsloven og forskriften §§ 10-12. 

 

MEDVIRKNING  

Medvirkning i forbindelse med planprogrammet skal sikre at viktige og relevante tema og 
problemstillinger belyses i konsekvensutredningen. Planforslaget med konsekvensutredning vil være 
gjenstand for medvirkning fra myndigheter og berørte parter. Konsekvensutredningen vil basere seg 
på høy grad av medvirkning og dialog. Det er særlig viktig at naboene inkluderes i planprosessen.  

I forbindelse med planprosessen vil det bli avholdt åpent møte hvor alle interesserte er velkommen, 
dersom mulig. På åpent møte vil det bli gitt en presentasjon av prosjektet og status i planprosessen, 
samt at det gis mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Åpent møte vil bli annonsert i på 
kommunens hjemmeside.   

Idrettslagene og de to barnehagene som blir del av planarbeidet vil bli invitert til egne møter tidlig i 
prosessen.  

Planarbeidet skal skje i dialog med offentlige myndigheter, berørte og interesserte. Det legges opp til 
skriftlig samråd, samt særmøter med spesielle parter dersom det er behov for det.    

Kontakt med planleggerne: Enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner kan ta kontakt med 
planleggerne for å få svar på spørsmål og komme med innspill i planleggingen. Innspill kan sendes til 
post@ovre-eiker.kommune.no eller Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund, og/eller på 
telefon 32 25 10 00.  

Annonsering: Planarbeidet vil bli annonsert i Drammen tiende og på nett.  

 


