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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Øivind Hugsted 
Saksmappe: 2020/6971 - 29851/2020 
Arkiv:  
 

 

Planprogram for Hokksund skole og idrettspark - offentlig ettersyn. 
Saksordfører: Amund Lundteigen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
65/20 Utvalg 1: Planutvalg 25.08.2020 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Saken gjelder oppstart av planarbeid med konsekvensutredning i forbindelse med ny barneskole og 
svømmehall på Loesmoen. Kommunestyret fattet vedtak i sak 74/20, 17.6.2020 om at det 
igangsettes prosess for å anskaffe ny Hokksund barneskole på Loesmoen. Svømmehall, nødvendige 
infrastrukturtiltak, miljø og energitiltak utredes nærmere i et forprosjekt. 
 
I kommuneplanens arealdel er arealene som er tiltenkt ny skole avsatt til fremtidig idrettsanlegg. 
Etablering av skole i området er således i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel. Da 
reguleringsprosesser tar noe tid mener kommunedirektøren at det er viktig med tidlig oppstart av 
dette arbeidet.  

Formålsendring fra overordnet plan er å anse som en vesentlig virkning for samfunn. Øvre Eiker 
kommune har derfor vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredninger, jf. 
forskriftenes §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.  

Forslag til planprogram gjør rede for det kommende planarbeidet, herunder medvirkning og frister 
for innspill. Forslaget sendes ut til offentlig ettersyn, før det fastsettes av kommunestyret 
28.10.2020.  
 
Vedlegg 
1 Hokksund skole- og idrettspark Planprogram 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Kommunedirektørens anbefaling 
Planutvalget viser til PBL § 12-9 og vedtar at forslag til planprogram for Hokksund skole- og 
idrettspark sendes ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om kunngjøring av oppstart av 
planarbeidet. Planarbeidet starter opp med forbehold om vedtak av skoleinvestering i 
økonomiplanen 2021-2024.  

 

Begrunnelse 
Forslag til planprogrammet sendes ut til offentlig ettersyn slik at statlige og regionale myndigheter, 
nabokommuner, lag, foreninger og innbyggere kan komme med merknader til planarbeidet før det 
behandles og vedtas av kommunestyret. 
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