
Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for Møllerhaven

Planident: 3048-0685

Kommune: Øvre Eiker

 

Forslagsstiller er
Navn: PARTUM EIENDOM AS

Organisasjonsnummer: 921955340

Kontaktperson: Magnus Gevelt
 
 

Plankonsulent er
Navn:

Organisasjonsnummer:

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: BALAISIENE LINA

Telefonnummer: 99073333

E-post:
 
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Hei, jeg er veldig uenig i og med at det skal bygges boliger der og bli utført arbeid: vi har hatt
veldig mange problemer med denne bedriften, når det gjelder vann. Hele Hagen vår var fylt av
vann, og kjeller, når de begynte å arbeide der. Helt til dagen i dag har de ikke tatt en avgjørelse
eller prøvd å få kontakt og stå for det de har gjort. 
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Vi kontaktet dem mange ganger, ingenting ble løst. Fikk ingen kompensasjon heller.
 
 

Signert av

LINA BALAISIENE på vegne av BALAISIENE LINA 25.01.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for Møllerhaven

Planident: 3048-0685

Kommune: Øvre Eiker

 

Forslagsstiller er
Navn: PARTUM EIENDOM AS

Organisasjonsnummer: 921955340

Kontaktperson: Magnus Gevelt
 
 

Plankonsulent er
Navn:

Organisasjonsnummer:

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: HELLERUD HÅKON HALS

Telefonnummer: 91187758

E-post: hakon.hals.hellerud@gmail.com
 
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLANARBEIDE

For nabolagets helhet og byggestilen på området ville eneboliger passet mye bedre inn enn
tomannsboligene i funkisstil som er foreslått av Partum Eiendom.
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Er grundige utredelser for kvikkleire gjennomført på området? Det vil eventuelt kunne få store
konsekvenser for bebyggelsen rundt. 

Til slutt vil jeg påpeke at det på siste tegninger som lå ute på http://innsyn.ovre-
eiker.kommune.no/eInnsyn var det tegnet inn et nedgravet sepøppelanegg på vår eiendom.
Dette har vi hverken blitt spurt eller informert om, og vi kan ikke akseptere denne plasseringen.
Et slik anlegg vil gi både lukt og støy.

Hilsen
Agnes Ellingsberg Seterstøen og Håkon Hals Hellerud
Dunserudgata 10, 3320 Vestfossen
 
 

Signert av

HÅKON HALS HELLERUD på vegne av HELLERUD HÅKON HALS 09.02.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for Møllerhaven

Planident: 3048-0685

Kommune: Øvre Eiker

 

Forslagsstiller er
Navn: PARTUM EIENDOM AS

Organisasjonsnummer: 921955340

Kontaktperson: Magnus Gevelt
 
 

Plankonsulent er
Navn:

Organisasjonsnummer:

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: HANSEN SVEND-OLE VARKOLD

Telefonnummer:

E-post:
 
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Det er planlagt endringer i forhold til opprinnelig plan :

Felles renovasjonsløsning for de nye boenhetene er planlagt flyttet fra opprinnelig plassering. 
Renovasjonsløsningen består av et større antall avfallscontainere og er nå planlagt plassert i en
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lang rekke umiddelbart inntil en, muligens to tilstøtende nabogrense(r). 
En såpass konsentrert avfallsløsning plassert på en tilstøtende nabogrense utgjør en vesentlig
og unødvendig ulempe for eksisterende naboer og bør unngås. Opprinnelig løsning vil løse
dette problemet.

Det er planlagt gjort en mindre justering på veihammer og innkjøringsvei på området er flyttet
noe i forhold til opprinnelig plan. 
 
 

Signert av

SVEND-OLE VARKOLD HANSEN på vegne av HANSEN SVEND-OLE
VARKOLD 10.02.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 
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PARTUM EIENDOM AS 
Postboks 239 
3301 HOKKSUND 

 

 
Vår dato: 10.02.2022    
Vår ref.: 202201565-2   
Deres ref.: Magnus Gevelt 
 

Saksbehandler: 
Steinar Lillefloth stli@nve.no 

NVEs uttalelse til varsel om oppstart - Detaljregulering Møllerhaven - 
gnr. 48 bnr. 141, gnr. 50 bnr. 45 og deler av gnr. 48 bnr. 95 - planID 
3048-0685 - Øvre Eiker kommune 
Det vises til varsel om oppstart i brev mottatt her 17.01.2022 fra Partum Eiendom AS. Hensikten 
med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og 
lekeplass. Planarbeidet er en revidering av gjeldende plan. 

Gjeldende plan er «reguleringsplan for gnr. 48, bnr. 141, Ødegårdsgata, Vestfossen», vedtatt 
30.08.1995. 

 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom 
kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

 

NVEs konkrete merknader 

Geoteknikk og grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense, og består ifølge løsmassekart fra NGU (jf. NVE Atlas) av 
marine avsetninger. Ifølge kart fra NGU «Marin grense og mulighet for marin leire» (MML) er det 
svært stor mulighet for å finne marin leire i dette området. Planområdet ligger ca. 220 meter fra 
registrert kvikkleiresone 485 Smørgrav (med høy faregrad, meget alvorlig konsekvens og 
risikoklasse 5). 

Det forutsettes at det i forbindelse med planarbeidet utarbeides en geoteknisk vurdering av 
områdestabilitet, og at det sammen med planforslaget foreligger dokumentasjon på at 
sikkerheten er ivaretatt, jf. krav i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 § 7-3. Dersom denne 



 Side 2 

 

 

vurderingen konkluderer med behov for risikoreduserende tiltak, må dette innarbeides i 
reguleringsplanen før den godkjennes. 

Prosedyre for vurdering av områdestabilitet er beskrevet i NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i 
byggeområdene og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også 
kan blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede 
overvannet i uønsket retning. Økosystem som f.eks. flomskog, myrer og våtmarker har en 
flomdempende funksjon som bør bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller 
resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i 
nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også avklares. 
Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 
infrastruktur planlegges. 

Overvannshåndtering bør i størst mulig grad skje lokalt og helst i form av åpne, naturbaserte 
løsninger i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
og etter den såkalte tretrinnsmodellen (infiltrasjon, fordrøyning, sikker bortleding av 
overflatevann). Planforslaget må beskrive hvordan overvannshåndtering tenkes løst, da 
overvannshåndtering er en viktig premiss for plasseringen og utformingen av de ulike tiltakene i 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen bør gjennom bruk av reguleringsformål, hensynssoner og 
bestemmelser sørge for at de arealene som er best egnet til overvannshåndtering, og som trolig er 
avgjørende for en sikker vannhåndtering, ikke blir bebygd. Tiltak, konstruksjoner og anlegg som er 
nødvendig for gjennomføring av planen, bør derfor være lokalisert innenfor plangrensen. Se ellers 
informasjon om overvann på NVEs nettside: https://www.nve.no/arealplanlegging/overvann-i-
arealplanlegging/. 

 

Generelle råd 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i reguleringsplanen 
anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert veileder for reguleringsplan. 
Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til 
planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 
planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 
plandokumentene må det gå tydelig frem hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 
planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som 
sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokumenter blir sendt elektronisk til NVE. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469?q=statlige%20planretningslinjer%20for%20klimatilpasning
https://www.nve.no/arealplanlegging/overvann-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/arealplanlegging/overvann-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har 
størst behov. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Steinar Lillefloth 
saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 
 
 
Mottakerliste: 
PARTUM EIENDOM AS 
 
Kopimottakerliste: 
Øvre Eiker kommune 
 
 



 
 Vår dato:  Vår ref: 

  21.01.2022  2022/2528 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  17.01.2022  Ikke oppgitt 
   

 Saksbehandlere, innvalgstelefon 

 Torgeir Fagersand, 69247593 
 Ståhle Bakstad (landbruk), 22003698 
 
 
 
 
 

 

PARTUM EIENDOM AS 
Postboks 239 
3301 HOKKSUND 
 
 

  
 

Øvre Eiker - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for 
Møllerhaven 

Vi viser til deres oversendelse mottatt 17. januar 2021 med varslet oppstart av detaljregulering 
for Møllerhaven i Øvre Eiker kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 
boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeplass. Planarbeidet vil bli en revidering av 
eksisterende reguleringsplan for området, Reguleringsplan for gnr. 48, bnr. 141, Ødegårdsgata, 
Vestfossen, vedtatt 30. august 1995.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til nåværende boligbebyggelse.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planarbeidet må vurderes opp mot kommuneplanens målsettinger om boligutbygging. 
Kommuneplanens målsettinger og bestemmelser er viktige for å følge opp statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regionale føringer. Ut 
ifra nærheten til Vestfossen sentrum mener vi det bør legges opp til en betraktelig høyere 
arealutnyttelse enn hva gjeldende reguleringsplan åpner opp for. Vi ber om at det planlegges for 
at flest mulig kan benytte gange, sykkel og kollektivtransport til og fra planområdet. Det bør 
stilles krav om tilstrekkelig sykkelparkering og en noe restriktiv parkeringsdekning for biler. 
Tilrettelegging for elbillading bør også vurderes. 
 



Landbruk 
Store deler av planområdet er klassifisert som dyrka jord. Omreguleringen er imidlertid en 
videreføring av gjeldende reguleringsformål og fører dermed ikke til ny omdisponering av dyrka 
jord i strid med nasjonale eller vesentlige regionale jordverninteresser. Siden matjord er en 
ressurs for framtidig matproduksjon, bør det i planarbeidet vurderes om den berørte matjorda 
kan flyttes og benyttes til forbedring av dyrka jord i nærheten. 
 
Barn og unge, medvirkning og levekår 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. Vi 
viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av 
lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige 
arealer for lek må sikres i planforslaget. Ved en eventuell omdisponering av areal som er egnet til 
lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig 
erstatning dersom ikke de generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det 
redegjøres for trafikksikker skolevei. 
 
Samfunnssikkerhet, klimatilpasning og overvannshåndtering  
Det kan være marin leire innenfor planområdet. Vi anbefaler å ta i bruk Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) kartbaserte veiledning for reguleringsplaner i forbindelse med arbeidet. 
Ellers vil vise til relevante veiledere utgitt av NVE, deriblant Sikkerhet mot kvikkleireskred nr. 
1/2019. Områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i plankart og sikres gjennom 
bestemmelser i planen i tråd med ovennevnte føringer.  
 
Vi viser til at det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer. Med 
fremtidig klima med mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til lokal 
overvannshåndtering og sikring av byggverk. I statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene vises det til at ved planlegging av nye 
områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal vurderes hvordan hensynet til et 
endret klima kan ivaretas. Til overvannshåndtering bør det legges vekt på gode helhetlige 
naturbaserte løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
-        Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Torgeir Fagersand 
rådgiver 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=T+JIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=T+JIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=PNWnWzC6NfgJe7qsAlCfzMmTVZ69wFEhs1kxJfog8Tw=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=PNWnWzC6NfgJe7qsAlCfzMmTVZ69wFEhs1kxJfog8Tw=&reserved=0
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/
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Øvre Eiker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 48/141, 50/45 og deler av 
48/95 - Møllerhaven - Detaljregulering - Uttalelse til varsel om oppstart 
Vi viser til brev av 18. januar 2022 om varsel om oppstart av detaljregulering Møllerhaven. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken 
fylkeskommune har følgende merknader til varselet: 

 

KKoorrtt  oomm  ppllaannaarrbbeeiiddeett 

Området ligger i et eksisterende boligområde i Vestfossen, vest for Vestfosselva, og er avsatt 
til boligformål i gjeldende kommuneplan. Området er tidligere regulert til boligbebyggelse. 
Planområdet omfatter et ubebygd areal mellom eksisterende boligbebyggelse og deler av 
Ødegårdgata. Formålet med planarbeidet er å regulere til boligformål med tilhørende 
infrastruktur og lekeareal, samt løsninger for overvannshåndtering, og gjøre enkelte 
justeringer fra tidligere regulering.  

 

MMeerrkknnaaddeerr 

Hensyn til barn og unges interesser og stedsutvikling: 

Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen med 
tilhørende rundskriv og Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, som 
viktige føringer for planarbeidet. Føringene skal bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og 
unge og god stedsutvikling med gode bomiljøer. Den regionale planen legger videre vekt på 
blant annet jordvernhensyn og forsvarlig overvannshåndtering, estetiske kvaliteter med mer. 
Vi viser også til Areal og transportplan for Buskerudbyen. 

Planområdet utgjør dyrka mark som det i utgangspunktet ut fra jordvernhensyn er ønskelig å 
ivareta. Vi forholder oss til at området er avsatt og regulert til utbyggingsformål, og ser også 
at arealet ligger inneklemt mellom bebyggelsen.  

Vi anbefaler at lekeareal avsettes i plankartet med arealformål for dette, alternativt med 
bestemmelsesområde. Videre anbefaler vi at arealet gis en form og størrelse som gjør det 
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egnet for lek og utfoldelse. Lekeareal skal bl. a ikke være smalere enn 10 meter i henhold til 
rundskriv T-2/08. Lekeareal bør plasseres slik at det blir god tilgjengelighet for alle 
boenhetene, og skjermet fra trafikk. Det bør gis bestemmelser som sikrer opparbeiding av 
arealene, og om utforming slik at de er tilrettelagt for lek og opphold. F.eks kan det gis 
bestemmelser om at lekeareal skal opparbeides med benk, sandkasse, ballplass osv.  

Videre anbefaler vi at leke- og uteoppholdsareal og boenhetene sikres gode solforhold, og at 
det utarbeides sol/skygge-diagram med inntegnet bebyggelse i henhold til maksimale høyder 
og utnytting. Vi anbefaler at dette legges inn i planbeskrivelsen. 

Området ligger sentralt i Vestfossen, med kort avstand til sentrum og stasjonen. I henhold til 
regional plan skal det bl.a. prioriteres høy utnyttelse i byer og tettsteder. Det bør vurderes en 
høyere utnyttelse enn gjeldende reguleringsplan legger opp til. Vi anbefaler samtidig at det 
legges vekt på god tilpasning til eksisterende bygde omgivelser, med hensyn til utforming av 
ny bebyggelse i planområdet, og at dette tas opp i plankart og bestemmelser. Vi viser til 
veilederen Estetikk i plan- og byggesaker og Husbankens veileder Gode boligområder. 
Eksempelvis vil bygningsmassens volum og høyder, takform, utforming av fasader og 
materialbruk være viktige elementer her, i tillegg til plassering, terrenginngrep med mer. For 
å gi en høyere utnyttelse og samtidig legge til rette for god tilpasning, kan det f.eks være 
relevant å se på tett-lav-bebyggelse med typologier som rekkehusbebyggelse i stedet for 
frittliggende eneboliger. Illustrasjoner/snitt i planbeskrivelsen vil være nyttige for å synliggjøre 
tilpasning.  

Med hensyn til overvannshåndtering anbefaler vi at det legges vekt på naturbaserte løsninger. 
Vi viser til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, som 
blant annet anbefaler dette, og legger til grunn at dersom andre løsninger velges, skal det 
begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. 

Vi anbefaler at det gis bestemmelser som sikrer tilrettelegging for sykkelparkering. Videre 
anbefaler vi at parkeringsløsninger og antall parkeringsplasser for bil vurderes ut fra områdets 
nærhet til sentrum og stasjon, med gode muligheter for å bygge oppunder grønn mobilitet.  

Videre viser vi til Plan- og bygningslovens formålsparagraf som blant annet vektlegger 
ivaretakelse av universell utforming. Vi ser det er noe helling på terrenget og anbefaler at 
gode løsninger for universell utforming vektlegges i planarbeidet, og at det redegjøres i 
planbeskrivelsen for hvordan universell utforming ivaretas. Gjerne med tekst og eventuelt 
illustrasjoner.   

 

Naturfare: 

Vi gjør generelt oppmerksom på at arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er 
det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene. Kommunen har 
et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Plan- og bygningsloven 
pålegger kommunen å forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal planmyndighet. 
Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, 
må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med 
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sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må 
utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det 
er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum-og skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette 
bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig 
hensyn til når planer vedtas. 

 

Samferdsel: 

Planområdet berører ikke fylkesveg direkte. 

Vi ber om at forholdet til trafikksikkerhet for myke trafikanter vurderes og ivaretas i det videre 
planarbeidet, blant annet trygg skoleveg. Vi har ingen ytterligere merknader.  

 

Hensyn til arkeologiske kulturminner: 

Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet. De 
topografiske forhold tilsier at det er potensial for å gjøre funn av (flere) automatisk fredete 
kulturminner her. Det vil derfor være behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering. 
Kravet er hjemlet i kulturminneloven § 9. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver 
jfr. kulturminnelovens § 10. På bakgrunn av det tilsendte materialet er omfanget av det 
arkeologiske feltarbeidet anslått til 6,5 dagsverk. De totale registrerings-kostnadene er 
stipulert til inntil kr 107008,-. 

Det er tiltakshavers ansvar å sørge for at alle grunneiere/forpaktere er varslet og har gitt 
aksept til den arkeologiske registreringen. For mer utfyllende informasjon henvises til 
vedlagte budsjett. Tiltakshaver må akseptere budsjettet og bestille registrering på e-post: 
Bestillingfeltarkeologi@viken.no 

Dersom tiltakshaver står for maskin selv kan dere se bort fra denne utgiftsposten i budsjettet. 
Gravemaskinen må da være minimum 12 tonn, og har rotortilt. Maskinfører må være 
sertifisert og det skal være foretatt kabelpåvisning i forkant av registreringen. 

Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt 
på høsten, må bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet. 

Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis 
registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete 
kulturminner er avklart før planen vedtas. 

 

Vennlig hilsen 

Christina Ilmork Martinsen 

Rådgiver 

mailto:Bestillingfeltarkeologi@viken.no
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Saksbehandler arkeologi: Lars Hovland  

Saksbehandler samferdsel: Henriette Foss 

Saksbehandler plan: Christina I. Martinsen 

Vedlegg: 

1 §9 Budsjett arkeologisk registrering 

 

Kopi til: 

ØVRE EIKER KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

STATENS VEGVESEN 
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