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Detaljplan Hellefosstunet, gbnr 79/99, Hokksund - egengodkjenning. 
Saksordfører: Elisabeth Uggen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
112/17 Kommunestyret 21.06.2017 
 
 
 
Saksopplysninger 
Forslag til detaljplan for Hellefosstunet har vært ute til offentlig ettersyn. Det er kommet fire 
uttalelser i forbindelse med ettersynet. Det er ikke fremmet innsigelse til planen: 
 
Buskerud fylkeskommune 
Ber om at det tas inn en bestemmelse som sikrer kulturminner dersom det skulle avdekkes noe i 
byggeprosessen: “Dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredede 
kulturminner, må arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8 annet ledd”.  
 
Kommentarer:  
Merknaden tas tilfølge – teksten tas inn i bestemmelsene. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Har hatt innspill om både kvikkleirene og flomsone. Det er ingen av undersøkelsene som har 
avdekket kvikkleiresonen berører tomta. Den nedre delen av planområdet er utsatt for flom – den 
delen som er vist som friområde langs elva. Dette bør vises på kartet. 
 
Kommentarer:  
Grunnforholdene er grundig dokumentert i planarbeidet og det er foretatt uavhengig kontroll av 
rapporten som er utarbeidet. NVE har i tillegg gjort undersøkelser i Hellefossområdet hvor det ikke 
er avdekket at dette området er berørt.200-års flomsone vise på kartet. 
 
Ole B. Hoen (nabo og grunneier) 
I merknaden vektlegges det at planområdet grenser opp til et landbruksområde som er i aktiv bruk 
med allsidig dyrking. Nye beboere må være innforstått med dette, og eier vil ikke akseptere klager 
på normal drift i form av jorbearbeiding, gjødsling, sprøyting og tresking på sine arealer. 
 
Kommentarer:  
Det er mange tilsvarende arealer som drives på samme måten som dette arealet. Fra tid til annen 
kommer det klager og merknader på landbruksdrift. Omfanget er ikke stort, og i all hovedsak går 
dette greit. Ulempene når det gjelder støy og støv er kortvarige, og kravene som stilles til sprøyting 
er strenge ut fra landbrukets egne regler. Det kan forekomme luktplager ved bruk av naturgjødsel, 
men også disse plagene er også kortvarige. Merknadene tas til orientering.  
 
Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 
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Fylkesmannen fikk noe forlenget frist og ønsket at planen i større grad presiserte forholdet til elva 
og friluftsområdene. Planavdelingen har gjort noen presiseringer på plankartet og bestemmelsene. 
Plankartet ble endret med utgangspunkt i de illustrasjonene som fulgte saken. Fylkesmannen har 
følgende merknader til planen etter disse justeringene/presiseringene: 
 
Fylkesmannen mener at avstanden til elva burde vært på min. 50 meter, ikke som i forslaget hvor 
avstanden blir på mellom 20 og 35 meter. Viser også til at området som er avsatt til allmenn ferdsel 
er lite egnet til formålet.  
 
Videre er Fylkesmannen positiv til at det byggegrense avsette på plankartet, men skulle likevel sett 
at den var øket ytterligere. 
 
Det er positivt til at bestemmelsen sikrer etablering av leikeområdet, og forutsette at dette sikres i 
planen. 
 
Til slutt minner FMB på overvannshåndtering og att prinsippene om universell utforming blir 
ivaretatt. 
 
Siden det er gjort endringer ber FMB om at kommunen vurderer behov for nytt ettersyn. 
 
Kommentarer: 
Når det gjelder avstand til elva og allmennhetens interesser er disse grundig vurdert. Stien eller 
tråkket som går langs elva er blir dag i all hovedsak benyttet av laksefiskerne og dem som bor nær 
området. Det er vanskelig å merke av stien/tråkket siden den ligger utsatt til for flom i perioder av 
året. Likevel er området viktig og kan utvikles dersom kommunen greier å etablere en sikker 
kryssing lengre opp i elva. Da kan stien bli en attraktiv del av et sammenhengende stisystem.  
 
Byggegrensen er lagt med tanke på at interessene for allmenn ferdsel vil være knyttet opp mot elva 
og elvebredden. Det er stor høydeforskjell og det er ikke planer om å etablere en sti oppe på 
platået. Her vil det være naturlig å følge vei og fortau.   
 
I utgangspunktet er det viktig å legge bebyggelsen 50-100 meter unna elver og vassdrag. Jf. både 
sentrale og lokale bestemmelser. Bebyggelsen nær sentrum ligger historisk sett ofte nærmere, og 
det kan reguleres grenser som åpner for bebyggelse nærmere – slik det gjøres her. Totalt sett 
vurderes både allmennhetens interesser og det sikkerhetsmessige som ivaretatt ved de grensene som 
er satt. 
 
Det er avsatt et godt areal for leik og opphold. Det er valgt ikke å vise den ene leikeplassen, da 
detaljprosjekteringen ikke er gjennomført. Nøyaktig plassering vil bli godkjent gjennom 
byggesaken, og kravene som skal stilles godkjennes av byggesaksavdelingen både når det gjelder 
størrelse og innhold. Illustrasjonsplanene som legges ved viser at leik og uteopphold vektlegges. 
 
Både overvannshåndtering og universell utforming blir ivaretatt i byggesaken. 
 
Når det gjelder vurderingen om det er behov for nytt offentlig ettersyn, har rådmannen vurdert 
dette. Vurderingen er at det i de endringene/presiseringene som er gjort med bestemmelser og 
plankart, er ikke dette endringer som er av en slik art at de endrer planen vesentlig, slik at de fører 
til innskrenkinger eller endringer for naboer eller allmennheten. 
 
Spesielt vil rådmannen trekke fram forholdene til byggelinjer. Her var det opprinnelig ikke påført 
byggelinjer rundt deler av planen. Dette var antagelig en forglemmelse, men villet hatt 
konsekvenser for eksisterende bebyggelse, eksempels dersom det skulle oppføres bygg etter brann 
eller riving. Da ville den generelle bestemmelsen om12,5 meter fra kommunal vei vært gjeldende. 
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Nå er byggelinjene avsatt slik at bygningen i nord kan oppføres der den ligger i dag, uten søknad 
om dispensasjon. Ellers er det påført byggelinje på 4 meter mot vei og nabogrense. 
 
I den opprinnelige planen var det vist at boligområdet gikk helt til elveskråningen. Dette området 
var i illustrasjonen vist som leikeområde. Det var mer hensiktsmessig å ta det ut som bolig og gi det 
status som den planlagte bruken, friområde. Bestemmelsene sikrer at bolig i nord både har sin 
eksisterende atkomst, og at området har samme utforming og bruk som i dag. Konsekvensen ved å 
ta ut dette som boligområde medfører at BYA er beregnet på nytt, slik at på det resterende området 
kan ha en BYA på inntil 40%. 
 
Rådmannen ser derfor ikke at det er forhold som er endret på en slik måte som gjør det nødvendig å 
sende planen ut til nytt ettersyn. 
 
Vurderinger 
Planprosessen har tatt lang tid, da det var knyttet usikkerhet til grunnforholdene i området. I tett 
dialog med NVE ble det krevet at utbygger måtte gjøre grundige undersøkelser og uavhengig 
kontroll på det materialet som ble lagt fram. NVE har gjort egne undersøkelser i området, 
uavhengig av dette prosjektet, fordi området vises som et kvikkleireområde på NGIs sonekart for 
kvikkleire. Det er ikke avdekket at planområdet berøres av dårlige grunnforhold i form av 
kvikkleire. Kvikkleierområdet vil bli revider på nytt kart fra NGI/NVE. 
 
Området som skal bygges ut må både sikres god vannforsyning, avløp og fortau. Utbygger blir 
pålagt å legge fram gode planer, og godkjennes av kommunen før utbygging kan starte. Utbygger er 
innforstått med dette. Det må inngås en utbyggingsavtale som må legges fram og godkjennes av 
kommunestyret. Løsningene finnes, men det er viktig å finne teknisk gode løsninger, også fordi det 
er en del av det eksisterende nettet som er forholdvis gammelt.  
 
Utbyggingen av Hellefosstunet er godt kjent gjennom presentasjoner for Fagkomité 1, og vil etter 
rådmannens oppfatning være et godt tilskudd til en variert sentrumsutvikling i Hokksund. 
Rådmannen vil anbefale at kommunestyret kan egengodkjenne detaljplanen slik den er justert etter 
innkomne merknader. 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser 
2 plankart 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
 
Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljplan for Hellefosstunet” datert 
19.06.2017 
 
Begrunnelse 
Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen .Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn og 
blir justert etter innspill. Det er ikke fremmet innsigelse.  
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret - 21.06.2017 
Rådmannens fremmet følgende tillegg: 
Referanse i kartet endres til at tomteutnyttelsen for B3 ikke skal overstige BYA = 40 %. 
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Avstemming: 
Rådmannens anbefaling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret - 21.06.2017 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljplan for Hellefosstunet” datert 
19.06.2017. 
 
Referanse i kartet endres til at tomteutnyttelsen for B3 ikke skal overstige BYA = 40 %. 
 
Begrunnelse 
Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn og 
blir justert etter innspill. Det er ikke fremmet innsigelse.  
 
 
 


