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DETALJREGULERINGSPLAN FOR Sementveien 33 m.fl. (nasj. plan-
ID 6240660)

Herved oversendes endring av detaljregulering for Sementveien 33 m.fl. for
behandling i kommunen.

Reguleringsendringen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan og
bestemmelser. Disse dokumentene er videreført uendret i størst mulig grad, da
det er ønskelig at endringene skal være så få som mulig. Nedenfor følger en
redegjørelse for hvilke endringer som er gjort i de juridiske plandokumentene;
plankartet og reguleringsbestemmelsene.

Det er gjort følgende endringer i plankartet:

- Lagt inn nytt delfelt for frittliggende småhusbebyggelse, BF. Som tidli-
gere drøftet med kommunen, er det ønskelig at eksisterende bolig i ut-
gangspunktet blir stående. På grunn av denne tomtas størrelse og ar-
rondering er den vanskelig å utnytte til blokkbebyggelse. Innenfor for-
målet «frittliggende småhusbebyggelse» ligger også en framtidig mu-
lighet for tomannsbolig.

- Byggegrensen innenfor BB1 er endret. Som beskrevet i varsel om opp-
start, endres byggegrensen mot jernbanen fra 20 til 26 meter. For øv-
rig er det satt en generell byggegrense 4 meter fra formålsgrense. Mot
«annen veggrunn – grøntareal» langs Sementveien er byggegrensen
foreslått til 3,5 meter. I gjeldende plan er byggegrensen «skredder-
sydd» en plassering og utforming av bebyggelsen som lå inne tidligere.
Det er nå endret noe på denne plasseringen og utformingen. Det er
heller ikke ønskelig å ha så «skreddersydde» byggegrenser, da det fort
vil bli avvik og dispensasjoner på senere tidspunkt.

- Byggegrense for p-kjeller er fjernet. På samme måte som for blokkbe-
byggelsen, er det i gjeldende plan vist en byggegrense (vist med juri-
disk linje «regulert senterlinje») som er skreddersydd en tidligere løs-
ning. Vi mener at det ikke er vesentlig hvorvidt en underjordisk p-
kjeller holder seg innenfor byggegrensene. Unntatt er avstand til jern-
banen. Vi foreslår derfor at det tas inn bestemmelse om at p-kjeller til-
lates utenfor viste byggegrenser. Se for øvrig endringer i bestemmel-
sene nedenfor.

- Symbol for sti er fjernet. Denne var også vist med juridisk linje «regu-
lert senterlinje». Vi mener det er tilstrekkelig at dette vises i utomhus-
planen og bindes opp i bestemmelsene. Se for øvrig endringer i be-
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stemmelsene nedenfor.
- Eksisterende bolig på 18/213 er ikke forutsatt fjernet. Som beskrevet tidligere, er det i utgangs-

punktet ønskelig å beholde eksisterende bolig.

Det er gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
- Tidligere overstrykninger osv. er fjernet.
- Det er «ryddet» i oppsett, avsnitt osv.
- § 2.3 a): I stedet for «begge delfeltene» står det nå «både delfelt BB1 og BB2», ettersom vi nå

har fått inn et nytt delfelt BF. Det er også tilføyd: «Lekeplass innenfor BB2 skal være felles for
BB2 og BF».

- § 2.4 a): Parkeringskravet er redusert i forhold til gjeldende plan. Nytt krav er 1 plass pr. leilig-
het og to plasser for frittliggende småhus.

- § 2.4 b): Ordlyden «Parkeringsplassene skal i hovedsak etableres under terreng» er endret til
«For BB1 og BB2 skal parkeringsplassene i hovedsak etableres under terreng».

- Det er gitt nye bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse (BF) i § 3.
- § 4.3 a): Som nevnt, er byggegrensen for p-kjeller er tatt ut av plankartet. Bestemmelsen er

endret fra «Det tillates etablert parkeringskjeller innenfor angitt grense» til «Parkeringskjeller
tillates utenfor viste byggegrense, dog ikke mot jernbanen».

- § 4.4 a) Bestemmelsen er endret slik at boder og avfallsstasjoner skal være minimum 26 meter
fra senter av jernbanesporet, mot 20 meter tidligere.

- § 4.5 a) er det tilføyd at plassering og utforming av gangstien skal framgå av utomhusplan for
BB1.

- § 5.4 a): I gjeldende reguleringsbestemmelser pkt. 4.4 står det at det skal være kjøremulighet
inn til feltet for Nettstasjon. Jeg klarer ikke å finne feltet Nettstasjon, men har tatt inn en be-
stemmelse om at «Plassering av nettstasjon skal framgå av utomhusplan for BB2. Det skal være
kjøremulighet inn til nettstasjonen, samt oppstillingsplass i forbindelse med drift og vedlikehold
av nettstasjonen. Løsning skal godkjennes av netteier.» Det kan for øvrig opplyses om at plas-
sering og løsning slik det er vist i illustrasjonsplanen er godkjent av netteier.

- § 7.1 a) er tilføyd: «Dersom bebyggelse tas i bruk vinterstid, skal tilhørende utearealer være
ferdig opparbeidet påfølgende vår.»

- § 7.2 a) tekst i parentes «(som vist på plankartet)» er tatt ut.

I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendringen kom det inn tre merknader. Nedenfor er
sammendrag av disse med vår kommentar.

1. Fylkesmannen i Buskerud (FMB), datert 10.07.2017.
FMB ser det som positivt at planen oppdateres i forhold til nye føringer for parkering og i forhold til nye
krav fra Bane NOR om utvidet byggegrense mot jernbanen. FMB mener at å endre deler av planen fra
blokkbebyggelse til småhusbebyggelse vil føre til lavere utnyttelse og ikke er i tråd med overordnede
føringer. FMB anbefaler derfor ikke denne endringen. FMB ser det som positiv at det etableres et
fellesområde med lek og uteoppholdsareal, og viser til overordnede retningslinjer. FMB anbefaler at nye
lekearealer reguleres i plankartet og sikres oppført gjennom rekkefølgebestemmelser. FMB mener det
må redegjøres for hvordan §§ 8-12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. De mener også at
reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i trad med
retningslinje T-1442/2016. FMB ber om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn, og
at nødvendige tiltak blir innarbeidet i planen. FMB ber om at fareforholdene i NVE Atlas vurderes i videre
planarbeid. FMB ber også om ROS-analyse, og ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om
universell utforming.



3/3

Arkiv ref.: P:\1350015770 Loesmoen Hageby, utomhusplan\4-KOMM\43-Korr-Ut\oversendelse til komm_061117.docx

Vår kommentar:
Det vises i utgangspunktet til gjeldende plan med tilhørende planbeskrivelse. Der er det redegjort for
støy, geotekniske forhold og naturverdier. Kort oppsummert ble det gjort støyberegninger i forbindelse
med planarbeidet i 2014. Tiltak og rekkefølge er ivaretatt i plan og bestemmelser. Planområdet er i dag
et eksisterende byggeområde med i hovedsak industribebyggelse med tilhørende uteområder. Det er
ikke viktige naturverdier i området. Det er i 2014 også foretatt en geoteknisk undersøkelse, som
konkluderer med at det er normalt god byggegrunn. Når det gjelder endringen fra blokkbebyggelse til
frittliggende småhusbebyggelse, gjelder dette et areal på kun 763 m2. Etter en helhetsvurdering, har
man kommet fram til at man inntil videre ønsker å beholde eksisterende bolig. Arealets størrelse og
arrondering gjør det vanskelig å utnytte til blokkbebyggelse.

2. Arne Nævra, stortingskandidat Buskerud SV, e-post datert 16.07.2017.
Nævra lurer på hvordan alternative korridorer for dobbeltsporet jernbanen mellom Mjøndalen og
Hokksund tas med i vurderinger og konklusjoner, og om ny reguleringsplan vil avhenge av hvilken
korridor som velges for kommende jernbaneutbygging.

Vår kommentar:
Løsningen i planforslaget er akseptert av Bane NOR, som ivaretar disse interessene.

3. Bane NOR, datert 22.08.2017.
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen mellom
Hokksund og Gulskogen. Kommunedelplanen foreslår i tillegg til dobbeltspor også ombygging av
Hokksund stasjon, samt ventespor for godstog ved planområdet. Bane NOR er tilfreds med hovedgrepet
i foreslått plan, som vil gi mulighet for å unngå miljøulemper som følge av boliger lokalisert nær
jernbanen, og vil gi nødvendig areal til et jernbaneprosjekt som er viktig for Nedre Buskerud. Bane NOR
gjør også oppmerksom på at dagens jernbane må ivaretas tilstrekkelig i påvente av utbygging, og at
tiltak nær jernbanen må prosjekteres og bygges i henhold til Bane NORs tekniske regelverk. Bane NOR
viser til aktuell veileder og teknisk regelverk.

Vår kommentar:
Planforslaget anses med dette å være akseptert av Bane NOR.

Vi ber om at planforslaget tas opp til behandling.

Vennligst ta kontakt med undertegnede om noe er uklart eller mangelfullt.

Med vennlig hilsen

Per Atle Tangen
arealplanlegger

Mob: 911 86 887
E-post: per.atle.tangen@ramboll.no


