
    
 
Seksjon samfunnsutvikling Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund Bankkonto: 8150 17 06019 
Planavdelingen Telefon: 32 25 10 00 Bankkonto OCR: 8150 17 06000 
www.ovre-eiker.kommune.no E-post: post@oeiker.no Org. nr.: 954 597 482 

Helge Wetterstad 
 
Solsvingen 7 
3034 DRAMMEN 
   

           

Detaljreguleringsplan for Epleveien 23 - offentlig ettersyn 
 
Det vises til deres søknad mottatt 10.03.2017, og supplerende materiale fram til 15.12.2017.  
 

Saksutredning: 

Det ble varslet oppstart av detaljregulering for Epleveien 23 med kunngjøring i Drammens 
Tidende 13. mars 2015. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge eiendommen for 
eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen har sin via Epleveien, men i planen 
foreslås atkomst lagt via Plommeveien. Plommeveien er regulert som kommunal vei, men er 
ikke opparbeidet ihht. planen, og er derfor ikke overtatt av Øvre Eiker kommune.  

Etter varslet oppstart er det kommet inn følgende merknader: 
 
Anne Mette og Terje Sandvik, Solsvingen 7 3304 Drammen 
Ønsker ikke atkomst til et nytt boligfelt via Plommeveien. Veiens beskaffenhet er for dårlig, og 
vil forverre situasjonen for myke trafikanter. 
 
Bjørn Kristoffer Bakke, pb. 90 3301 Hokksund 
Understreker at det ikke foreligger nødvendig avtale dersom planforslaget legger opp til 
atkomst via Epleveien, og at han er positiv til å starte en dialog om dette.  
 
Fylkesmannen i Buskerud 
Minner om utredningsplikta for sentrale temaer. 
 

Buskerud Fylkeskommune 
Oversender forslag til budsjett om kulturminneregistreringer, og opplyser om at dette må 
gjennomføres før en plan kan godkjennes. 
 
Arne Hauge pb. 76, 3301 3301 Hokksund 
Som utvikler av planområdet kalt Plommeveien, skriver Arne Hauge en historisk utredning som 
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omhandler forhold rundt reguleringsplanen som han måtte utarbeide for over 20 år siden. Han 
er bekymret for trafikksikkerheten når det gjelder utvidet bruk av Plommeveien, og vil vurdere 
rett til å kreve kompensasjon for å ha avsatt et så stort område for leikeplass når han bygde ut 
området sitt. 

____________________________________________________________________________ 

Utbygging av Epleveien 23 er muliggjort gjennom at området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanen. Deler av eiendommen er regulert til offentlig formål, egnengodkjent 02.04 
2014. Det offentlige området er ikke blitt krevd innløst.  

Atkomst har vært et hovedtema i forbindelse med forberedelsene til planarbeidet. 
Konklusjonen ble at forslaget skulle utarbeides med atkomst vist via Plommeveien. 
Begrunnelsen for dette var at det er krevende å legge atkomst til Epleveien, da bebyggelsen er 
plassert på en slik måte at det er utfordrende å bygge en ny kommunal vei ut Epleveien. 
Ferdigstillelse og oppgradering av Plommeveien vurderes derfor som et bedre alternativ. 

 

Vurdering: 
Det ble aldri stilt krav til at utbygger av boligområdet ved Plommeveien skulle bygge veien etter 
vedtatte plan fra 1997. Plommeveien er derfor ikke blitt overtatt og driftet som kommunal vei, 
selv om feltet er bygget ut. Dersom Epleveien 23 skal utvikles med atkomst via Plommeveien, vil 
kommunen stille krav til at utbygger tar kostnadene med å opparbeide hele veistrekningen som 
kommunal vei fram til fv. 61, og sørger for at nødvendige avtaler for grunnavståelse er ivaretatt.  
Utbygger har fått avtaler fra alle berørte bortsett fra Arne Hauger. A. Hauger eier en mindre del 
av veigrunnen, som inngår i dette planforslaget. 
 
Når det gjelder merknadene som har kommet om at Plommeveien ikke er egnet for mer trafikk, 
gjentar planavdelingen at denne veien i dag ikke er opparbeidet ihht til den eksisterende 
planen.  Offentlig ettersyn vil avdekke om det foreligger opplysninger som ikke er avdekket når 
det gjelder Plommeveien. Planavdelingen vil vektlegge slike merknader etter offentlig ettersyn. 
   
Vurderingen er at forslaget til plan for å utvikle Epleveien 23, nå kan sendes ut på offentlig 
ettersyn. Det er gjennomført utredninger av både kulturminner, grunnforhold, vann- og 
avløpshåndtering, støy, biologisk mangfold mm.  I planmaterialet er det ikke påvist forhold som 
tilsier at området ikke kan utvikles slik det er foreslått.  
 
Området ligger tett opptil skole og butikk, og i gangavstand fra barnehage og idrettsanlegg. Det 
er opparbeidet fortau på strekningen Hoen – Roaveien. Snarveien som kommer fra Roaskogen 
vil bestå, og det vil også være mulig å oppgradere denne dersom det er ønskelig. Dette er 
imidlertid et forhold som ikke tas inn i denne planen. Det er sammenhengende gang-sykkelvei 
til Hokksund sentrum. 
 

Vedtak: 
Med henvising til PBL 12-3 sendes “Forslag til Detaljreguleringsplan for Epleveien 23” ut til 
offentlig ettersyn. 
 
 
 



 

Saken er avgjort av planavdelingen etter delegasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anders Stenshorne  
tjenesteleder  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 


