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Saksopplysninger/vurderinger 

Saken gjelder detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5. Området som reguleres er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligutbygging og grøntareal. Feltene planlegges med 

frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørende atkomstveier, grønnstruktur og turvei. 

Planforslaget er i tråd med arealformålene i eksisterende kommuneplan. Det antydes 175 nye 

boenheter. Planforslaget viser at mye av de grønne arealene som i dag benyttes av skolen og 

idretten opprettholdes.  

 

Etter en totalvurdering er kommunedirektøren positiv til planen, og er av den oppfatning at 

planforslaget kan sendes ut på offentlig ettersyn med de vilkår som fremkommer av saksfremlegget.  

 

Forslagsstiller mottok innspill fra blant annet Fylkesmannen og grendeutvalget ved varsel om 

oppstart. Fylkesmannen peker blant annet på behovet for støyutredning, og betydningen av å legge 

til rette for trafikksikre atkomster i sitt innspill til planarbeidet. Grendeutvalget har i sitt innspill 

pekt på forhold til naturmangfold, kulturminner, grønnstruktur, samt ønske om gang- og sykkelvei 

til Vestfossen og Hokksund. Spørsmål vedrørende gang- sykkelvei til Ormåsen, samt støy, var bant 

de temaer som utbygger ble gjort særlig oppmerksom på ved oppstart av planarbeidet.  

 

Gang- sykkelvei  

Planbeskrivelsen drøfter forholdet mellom gang- sykkelveinettet internt på Ormåsen og områdene 

rundt. Som det fremgår foreligger det ingen løsninger på dette spørsmålet i dag. Med dagens krav til 

sikker atkomst for myke trafikanter, bør det beskrives en løsning på dette spørsmålet. Før planen 

egengodkjennes vil det derfor være nødvendig at Øvre Eiker kommune avklarer en løsning, og 

hvordan ansvarsforholdet eventuelt skal fordeles for finansiering og bygging. Kommunedirektøren 

vil ta initiativ til møte med forslagsstiller med sikte på en avklaring i løpet av høringsperioden, og 

det varsles samtidig med offentlig ettersyn at det skal utarbeides en utbyggingsavtale.    

 

Overvann/Flom 

Temaet overvann er beskrevet i VA- notatet.  Det ville vært en fordel om temaet ble behandlet i et 

eget overvannsnotat eller overvannsrapport. Det beskrives gode analyser og potensielt gode forslag 

til løsninger, men beskrivelsen, tegninger og vurderingene er noe mangelfulle. En del av løsningen 

som beskrives, er å benytte et areal utenfor planområdet til fordrøyning, men det fremgår ikke at 

forslagstiller har innhentet tillatelse fra grunneier til å benytte arealet til dette formålet. 

Hovedgrepene er skissepreget og for generelle til at man kan ta stilling til om de kan aksepteres 

eller ikke. Fremtidig drift og ansvar for overvannsløsningen er det heller ikke redegjort for. 

Flomveiene internt i området er det ikke vist noen løsning på, men dimensjonerende nedbør er 

omtalt. Dette må utbedres i høringsperioden, og før eventuell egengodkjenning. Selv om 

detaljprosjekteringen skal gjøres i byggesaken, så må temaer og konsekvenser som angår sikkerhet 
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og potensiell skade være ivaretatt i reguleringsplanen. Overvann og flom som følge av realisering 

av planen er et av disse temaene.  For at NVE skal kunne vurdere forslaget må dette være på plass 

før planforslaget sendes ut.  

 

Støy 

Støyrapport og planbeskrivelsen legger til grunn at boliger langs Jungerveien har fått en merkbar 

økning i støynivå i takt med utbyggingen på Ormåsen. Til dette vil kommunedirektøren bemerke at 

det er med dette planforslaget at det blir dokumentert at boliger langs Jungerveien får et støynivå 

som overskrider grenseverdiene i retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442). Med ny utbygging vil 17 boliger få støy over anbefalt grenseverdi. Det er derfor påkrevd å 

vurdere tiltak på fasade og uteoppholdsareal. Det er den utbygger som har ansvar for 

utbyggingsprosjekt som også har ansvar for nødvendige avbøtende tiltak. I dette tilfellet, hvor det 

har vært en utbygger som har hatt ansvaret for det aller meste av tidligere utbygging på Ormåsen, 

synes det naturlig at det er utbygger som må ta dette ansvaret. Alternativt må Øvre Eiker kommune 

bekoste tiltakene. 

 

Naturmangfold 

Det er utarbeidet et naturmangfoldnotat som i all vesentlighet omhandler forholdet til 

småsalamander, en art som tidligere var oppført på «rødlista» som nær truet. Forekomstene av 

småsalamander i Ormåsen har vært viktige i forbindelse med miljøundervisning i barnehagen og 

barneskolen. Disse har i en årrekke fulgt med på salamanderforekomstene og det har fra flere hold 

vært uttrykt bekymring for hvordan en utbygging vil påvirke forekomsten og miljøundervisning i 

området. Notatet beskriver hvordan planlagte tiltak vil kunne påvirke leveområdene til 

salamanderforekomsten, mulige avbøtendetiltak og forslag til bestemmelse som sikrer leveområdet 

for salamanderne. Dette er mangelfullt behandlet i planbeskrivelsen og i liten grad ivaretatt i 

planbestemmelsene. Plandokumentene imøtekommer derfor ikke de krav naturmangfoldloven setter 

til vurderinger av hvilken virkning planen vil få på naturmangfoldet. Kommunedirektøren legger til 

grunn at dette må omtales og avbøtende tiltak beskrives før planen kan legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Kulvert/Vei 

En kulvert er tiltaket som blir foreslått for å sikre at ferdselsårene ut i løypenettet og grøntområdene 

blir ivaretatt. Bredden på ca. 9 meter skal sikre gode skispor som krysser veien. Forslagsstiller bør 

sammen med ski- og løypeutvalget vurdere om dette er tilstrekkelig bredde, eller om det er mulig å 

utvide kulverten.  

 

Teknisk infrastruktur er i henhold til kommunale normer og retningslinjer og skal overtas av 

kommunen etter utbyggingen. 

 

Rekkefølge 

Kommunedirektøren mener det er nødvendig at det utarbeides rekkefølgebestemmelser for to 

forhold: 

 gang- sykkelvei 

 støyskjerming 

Videre utbygging på Ormåsen må synliggjøre hvordan dette kan ivaretas. 

 

Kommunedirektøren anbefaler befaring hvor utbygger redegjør for planforslaget. Representant for 

skole og barnerepresentant kalles inn til befaringen.  

 

Oppsummering 

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget kan sendes ut til offentlig ettersyn, men at det må 

oppgraderes på punktene støy og naturmangfold. Forslagsstiller har fått beskjed om dette før 

offentlig ettersyn.  
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Vedlegg 

1 Plankart Ormåsen B4 

3 Detaljregulering Ormåsen B4 - Planbestemmelser 2020.08.06 

3 Planbeskrivelse Ormåsen B4 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Planutvalget  viser til PBL § 12-11, og vedtar at forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og deler 

av B5 legges ut til offentlig ettersyn. Forutsetningen er at planmaterialet suppleres med oppdatert 

overvannsnotat og utdype forholdet til naturmangfold før utsendelsen til offentlig ettersyn.  

 

Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom Ormåsen utvikling og Øvre Eiker 

kommune, jf. Kommuneplanens fellesbestemmelse 6.2.6-12 

Begrunnelse 

Forslaget er i det vesentlige i tråd med overordnet reguleringsplan. Det er behov for å se nærmere 

på forholdet til naturmangfold, støy og overvann samt løsning fremtidig løsning for gang- 

sykkelvei.  

 

Forslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer. En større del av avsatt boligområde 

omsettes nå til grøntareal og legges til skole og barnehagen. Forslaget viser varierte boligtomter og 

god sammenheng i gang- og sykkelveinettet opp mot sentrale funksjoner. Det sikrer også atkomst til 

øvrige friarealer og løypenett.  

 

 

 

Behandling i Utvalg 1: Planutvalg - 25.08.2020 

Kommunedirektøren fremmet endret innstilling med bakgrunn i notat datert 24.08.2020 

Planutvalget viser til PBL § 12-11, og vedtar at forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og deler 

av B5 datert 21.08.2020 legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom Ormåsen utvikling og Øvre Eiker 

kommune, jf. Kommuneplanens fellesbestemmelse 6.2.6-12 

 

Begrunnelse 

Forslaget er i det vesentlige i tråd med overordnet reguleringsplan. Etter oppdatering av forhold 

rundt overvann og biologisk mangfold, gir planmaterialet en god oversikt over problem-stillingene 

som skal vurderes. En større del av avsatt boligområdeomsettes nå til grøntareal og legges til skole 

og barnehagen. Forslaget viser varierte boligtomter og god sammenheng i gang- og sykkelveinettet 

opp mot sentrale funksjoner. Det sikrer også atkomst til øvrige friarealer og løypenett. 

 

Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tillegg på vegne av planutvalget: 

Bredde på kulvert skal fastsettes til minimum 15 meter, før planen kan legges ut til offentlig 

ettersyn. Om dette medfører behov for å vurdere andre løsninger enn kulvert, skal planmaterialet 

omtale disse løsningene før planen legges ut.  

 

 

Avstemming: 

Kommunedirektørens endrede innstilling med tillegg fremmet av A. Tollefsen ble enstemmig 

vedtatt, 
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Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg - 25.08.2020 

Planutvalget viser til PBL § 12-11, og vedtar at forslag til reguleringsplan for Ormåsen B4 og deler 

av B5 datert 21.08.2020 legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom Ormåsen utvikling og Øvre Eiker 

kommune, jf. Kommuneplanens fellesbestemmelse 6.2.6-12 

 

Bredde på kulvert skal fastsettes til minimum 15 meter, før planen kan legges ut til offentlig 

ettersyn. Om dette medfører behov for å vurdere andre løsninger enn kulvert, skal planmaterialet 

omtale disse løsningene før planen legges ut.  

 

Begrunnelse 

Forslaget er i det vesentlige i tråd med overordnet reguleringsplan. Etter oppdatering av forhold 

rundt overvann og biologisk mangfold, gir planmaterialet en god oversikt over problem-stillingene 

som skal vurderes. En større del av avsatt boligområdeomsettes nå til grøntareal og legges til skole 

og barnehagen. Forslaget viser varierte boligtomter og god sammenheng i gang- og sykkelveinettet 

opp mot sentrale funksjoner. Det sikrer også atkomst til øvrige friarealer og løypenett. 

 

 

 

 


