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Om konsekvensvurderinger   
Plan og bygningslovens kapittel 4 stiller krav om konsekvensutredning ved utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at forslag til nye byggeområder eller endringer av 

formål skal konsekvensutredes i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven, og forskrift om 

konsekvensutredning.  

 

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt i 

utarbeidelse av planer eller tiltak. Konsekvensutredningene skal beskrive virkninger for miljø og 

samfunn av en utbygging eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder, jf. § 7 

Innhold i planforslag med konsekvensutredning.  

 

Konsekvensutredningene skal i utgangspunktet baseres på eksisterende kunnskap. De skal beskrive 

virkningene for ulike temaer ved en utbygging i de enkelte områdene. Hvert enkelt tema vurderes for 

seg selv, for så å bli gitt en samlet vurdering med anbefaling om det skal tas inn i ny arealplan. 

Vurderingene knyttes opp mot de førende strategier som er gitt for planarbeidet. Samlet vurdering 

skal få fram et bilde av hva summen av arealbruksendringer i planforslaget vil bety for ulike miljø- og 

samfunnshensyn. 

 

Dette dokumentet presenterer de innkommede innspill til nye arealformål og hvordan de er vurdert i 

forhold til ønkset arealutvikling som angitt i planprogrammet. Konsekvensutredningene er utarbeidet 

i tråd med pbl § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensvurderingene er basert på 

foreliggende kunnskap, herunder lokalkunnskap og nasjonale databaser. 

Kommunens målsettinger  
Øvre Eiker kommune ønsker å legge til rette for en vekst i folketallet da dette gir grunnlag for 

livskraftige lokalsamfunn.  

 

Øvre Eiker kommune har en høy andel eneboliger, men har i de siste årene fått en større andel med 

konsentrert bebyggelse. Gjennom Buskerudbysamarbeidet jobbes det med en mer samordnet areal- 

og transportpolitikk i området fra Lier til Kongsberg. O-vekstmålet for personbiltrafikken skal nås 

gjennom å satse på utbygging av buss- og togtilbudet, og tilrettelegging for mer sykling og gange. 

Som del av den langsiktige planleggingen har Øvre Eiker kommune vektlagt konsentrert utbygging i 

Hokksund, og er i gang med planarbeid som vil legge til rette for fortetting og konsentrert utbygging i 

Vestfossen. Med økt konsentrert boligutvikling i Hokksund og Vestfossen, legges grunnlaget for at en 

stor andel av befolkningsveksten legges i tilknytning til effektiv kollektivtransport. 

 

Øvre Eiker kommunes identitet og attraktivitet er i stor grad knyttet til kulturlandskapet og den 

verdifulle dyrka jorda. Veksten skal ikke skje på en slik måte at disse verdiene svekkes.    
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Føringer for planarbeidet 

I kommuneplanarbeidet vil en legge til grunn statlige og regionale føringer som gjelder. Statlige 

føringer for kommunal planlegging kommer som følge av lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 

stortingsmeldinger, verneplaner, planer og skriv til kommunene fra overordnede organ.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringen har utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Dokumentet gir signaler om hva som forventes at det blir tatt særlig hensyn til i planleggingen. 

Dokumentet spenner over et vidt spekter av temaer som skal legges til grunn for 

kommuneplanleggingen. 

I nasjonale forventninger vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 er følgende tema særlig 

prioritert: 

 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 

 Vekstkraftig regioner og lokalsamfunn i hele landet. 

 Bærekraftig areal- og transportutvikling. 

 Byer og tettsteder der det er godt å leve og bo. 

 

Jordloven  

Formålet med jordloven er bl.a. å sikre en bærekraftig utvikling og vekst i bygdene. Arealressursene 

skal disponeres ut fra fremtidige generasjoners behov. For å få til næringsutvikling og bosetting må 

det legges til rette for at gårdens samlede ressurser, både areal og bygninger, kan utnyttes som en 

helhet. Loven inneholder bl.a. et forbud mot deling og omdisponering. 

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (LOV 2009-06-19 nr. 100) legger til grunn at naturen skal tas vare på gjennom 

vern og bærekraftig bruk. Dette innebærer at loven ikke bare inneholder regler om ulike former for 

vern av natur. Den har i tillegg alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av natur. De 

miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kommer til anvendelse i alle sektorer når det 

offentlige utøver myndighet og treffer beslutninger som berører natur.  

Statlige retningslinjer  

Formålet med rikspolitiske retningslinjer er å klargjøre nasjonale eller regionale interesser på 

områder der dette er nødvendig for å sikre at disse interessene blir ivaretatt i den kommunale 

planleggingen. Statlige planretningslinjer etter pbls § 6-2, og tilsvarer Rikspolitiske retningslinjer etter 

PBL 85, og er bl.a. tenkt brukt for å konkretisere nasjonale forventningene til planleggingen. 

Rikspolitiske retningslinjer som er gitt etter PBL 85 § 17–1, første ledd skal fortsatt gjelde inntil de 

eventuelt blir avløst av nye. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Barn og unges interesser skal synliggjøres og styrkes i all planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Føringene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, 
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trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok arealer til lek og opphold i 

nærmiljøet. Ved omdisponering av slike arealer skal det skaffes fullverdig erstatning. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers 

av kommunegrensene. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

Retningslinjene pålegger kommunene gjennom sin planlegging til å stimulere og bidra til reduksjon 
av klimagassutslipp. Kommunene har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for 
befolkningen. Kommunene kan derfor bidra til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å 
gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige energiformer.  
Formålet med de statlige planretningslinjene er å:  

a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  

b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.  

c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

   redusere klimagassutslipp.  

 

Regjeringens handlingsplan for universell utforming skal sikre økt og likeverdig tilgjengelighet for alle 

grupper. Planen har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer 

funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene. Formålet 

med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 

friluftsområder. 

 

Nasjonale mål for arealpolitikken er synliggjort gjennom Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om 

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Her heter det bl.a.: 

 Arealpolitikken skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser.  

 Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom god 
stedsforming og boligkvalitet og tilgjengelige utearealer med høy kvalitet. 

 Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og 
bevisst planlegging og arealpolitikk. 

 

Klimaplan for 2021– 2030 Meld. St. 13 

Regjeringen legger til grunn at vi skal kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til å bli et 
lavutslippssamfunn, og at vi får en får grønn og bærekraftig vekst. Det er et mål at Norge skal kutte 
klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå. Meldingen 
fokuserer særlig på kutt av utslipp innen transport, landbruk, avfall, bygg og anlegg. 
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Areal- og transportplan for Buskerudbyen  

Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal 

interesse. 

1. Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig. 

2. Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere. 

3. Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner. 

 

 

Øvrige regionale planer i Buskerud som er lagt til grunn for planarbeidet 

 Regional areal- og transportplan for Buskerud 2016 – 2030. 

 Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning. 

 Fylkesplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. 

 Regional plan for kunnskapssamfunnet. 

 Regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken 2016 – 2021. 

 Kollektivtransportplan for Buskerud fylke – utvikling mot 2030. 
 

 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Øvre Eiker kommune 

Kommunestyret vedtok 12. mai 2021 revidert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Øvre Eiker 
kommune. Analysen kartla uønskede hendelser som kan inntreffe i Øvre Eiker, sannsynligheten for at 
slike hendelser kan inntreffe, og hvordan de i så fall vil påvirke kommunen. Analysen bidrar til å 
identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak/barrierer.  
 
Risiko og sårbarhet i forhold til arealplanlegging er primært knyttet til naturhendelser og storulykker. 
Kommunes heltlige risiko- og sårbarhetsanlalyse ved vurdering av innspill til arealplanen.  
 

Arealoversikt 

Det er foretatt en oppsummering av konsekvensutredningen kommunen selv 

har gjort for hvert enkeltområde, først fordelt på arealformål og utredningstema. 

 

Planforslaget har i alt 12 forslag til nye områder for endret arealbruk. De er på til sammen 123  dekar. 

Boligprogrammet viser at arealplanen har tilstrekkelig boligarealer for å dekke behovet  for 

kommuneplanperioden 2021-2033. 

 

Tabell viser en arealoversikt for nye arealformål: 
 

Bolig                                                                   
            11 daa transformasjon fra næring 
              9 daa LNF - reelt sett bolig i dag 

             49 daa LNF – skogsmark                                     69     daa 

Fritidsbebyggelse                                               0     daa 

Masseuttak                                                        50    daa 

Næringsformål                                                    3,7  daa 

Sum nye arealformål                                    122,7  daa 

Sum tilbakeført fra utbyggingsformål  
til landbruksformål                                        202    daa 
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Vurderingskriteriene:  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Er det arealet utstatt for naturfare, herunder ras og flom, og er det 
forhold i eller i nærheten av influensområdet som kan bli utsatt for 
fare.   

Landskap  I hvilken grad må man forvente at formålsendringen vil påvirke 
landskapsbildet.  

Naturmangfold og vassdrag I hvilken grad blir verdifull natur, herunder artet og deres 
leveområder berørt.  

Naturressurser I hvilken grad blir naturressurser, herunder dyrka mark, berørt av 
planforslaget. 

Kulturminner- og kulturmiljø Vil fremtidige tiltak påvirke kjente kulturminner eller kulturmiljøer, 
eller kan man forvente å finne automatisk fredete kulturminner i 
området.  

Arealforvaltning  Innspillene vurderes i forhold til hvordan de bygger opp under en god 
utvikling av de eksisterende tettstedene. I hvilken grad vil 
arealformålet være i samsvar med føringer for areal- og transport, 
samt forholdet til støy og forurensning. 

Trafikkforhold  Atkomst til arealet, kvalitet og belastning på det nærliggende 
veinettet i dag.   

Barn- og unges interesser Benyttes arealaene av barn og unge i dag.  

Friluftsliv Tilgang på friluftsliv, herunder grønnstruktur . Lett tilgang til 
turområder er viktig i et folkehelseperspektiv 

Eksisterende infrastruktur Vil forslaget kreve kommunale investeringer. 
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Vurderinger av grad av konsekvens: 
Tema  Liten / ingen negativ 

konsekvens  

Middels negativ 

konsekvens  

Stor negativ konsekvens  

Samfunnssikkerhet og 

sårbarhet 

Ingen kjent risiko  

 

Uklart om det er behov for 

ytterligere undersøkelser. 

Forhold som må sikres 

gjennom avbøtende tiltak. 

Område under marin grense. 

Kjente fareområder, høy 

risiko for ulykker.  

 

Landskapsbilde  Liten eller ingen nær / 

fjernvirkning. Små 

terrenginngrep.  

Terrenginngrep og / eller 

tiltak som gir noe negativ 

landskapsvirkning.  

Stor negativ 

landskapsvirkning.  

 

Naturmangfold og vassdrag  Ingen kjente lokaliteter blir 

berørt.  

Noe inngrep i viktige / 

verdifulle lokaliteter.  

Viktige / verdifulle 

lokaliteter får store negative 

virkninger eller går tapt.  

Naturressurser Ikke dyrka mark eller andre 

begrensede naturressurser.  

Mindre områder dyrka eller 

dyrkbar mark går tapt. 

Begrensede naturressuser 

blir vanskligere å utnytte. 

Dyrka eller dyrkbar jord går  

tapt.  

Begrensede naturressuser går 

tap. 

Kulturminner- og 

kulturmiljø 

Ingen kjente kulturminner 

blir berørt.  

Noen kjente mindre viktige 

kulturminner blir negativt 

påvirket eller går tapt.  

Kjente viktige kulturminner / 

kulturmiljø får store negative 

virkninger eller går tapt.  

Arealforvaltning I tråd med føringene i 

planstrategi, planprogram og 

øvrige regionale og 

nasjonale føringer..  

Delvis i tråd med føringene i 

planstrategi, planprogram og 

øvrige regionale og 

nasjonale føringer. 

Ikke i tråd med føringene i  

planstrategi, planprogram og 

øvrige regionale og 

nasjonale føringer. 

Trafikkforhold Arealet er tilknyttet 

overodnet veinett med 

tilfredsstillende sikkerhet og 

kapaistet. 

Arealet er tilknyttet 

overodnet veinett med noen 

utfordringer i forhold til 

atkomst, sikkerhet og 

kapaistet. 

Arealet er tilknyttet 

overodnet veinett med 

vesentlige  utfordringer i 

forhold til atkomst, sikkerhet 

og kapaistet. 

Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk av 

barn og unge i dag. 

Området er i noe bruk av 

barn og unge i dag.  

Området benyttes 

regelmessig av barn og unge 

i dag.  

Friluftsliv God tilgang på 

friluftsområder/grønnstruktur  

Middels god tilgang på 

friluftsområder/grønnstruktur 

Området ligger isolert i 

forhold til 

friluftsområder/grønnstruktur 

Eksisterende infrastruktur Tilfredstillende. Behov for kommunale 

investeringer for å utløse 

området. 

Behov for store kommuneale 

investeringer for å utløse 

området. 

 

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert innspill. 
Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å vurdere at et tiltak har liten / 
ingen, middels eller stor negativ konsekvens. 

 

Liten / ingen negativ konsekvens  Positivt tiltak for Øvre Eiker kommune. I tråd med føringene i 

overordnede planer – planstrategi, planprogram og øvrige regionale 
og nasjonale føringer. Ingen eller få negative konsekvenser. 

Middels eller usikker negativ konsekvens  Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.  

 

Stor negativ konsekvens  Viktige verdier går tapt.  
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer.  

Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.  
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Arealinnspill som foreslås tatt inn i ny arealplan 
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Løpenr: 2 
Område Vibeveien 5 

Forslagsstiller Flaget AS 

Gnr/Bnr: 77/578 

Formål gjeldende arealplan  Bolig 

Forslag nytt formål  LNF: Tilpasning i overgangen jordbruk/bolig 

ePhorte ref 17/4844-2 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Tilpasning i overgangen jordbruk/bolig 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Ingen betydning.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen betydning.  

Naturressurser Tilbakeføring av landbruksareal  

Naturmangfold Ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Opprettholder et mindre areal av dagens avgrensning av 
kulturlandskapet. 

 

Arealforvaltning  Bevarer dyrka mark.  

Trafikkforhold  Atkomst via privat vei.   

Barn- og unges interesser Ingen betydning.  

Friluftsliv Ingen betydning.  

Eksisterende infrastruktur Ingen betydning.  

Samla vurdering  
Ingen vesentlige konflikter.  
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Løpenr: 3 
Område Fossgata 

Forslagsstiller Alexander Kristoffersen 

Gnr/Bnr: 39/146 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig.  

ePhorte ref 17/4844-3 

Oversiktskart  Foreslått areal  

 

 

Beskrivelse  
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Ingen betydning.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen betydning.  

Naturressurser Ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Fortetting innenfor eksisterende boligområde.  

Trafikkforhold  Gang- sykkelvei til Vestfossen.   

Atkomst Etablert.  

Barn- og unges interesser Barn og unge bruker ikke området i dag.   

Friluftsliv Kort avstand til Vestfossenelva.   

Eksisterende infrastruktur.  Kan knyttes til eksisterende anlegg med tilfredsstillende 
kapasitet.  

 

Samla vurdering  

Området fremstår i dag som et boligområde. Området som helhet, det vil si de bebygde 
områdene, bør få endret status fra LNF‐sone 1 til boligformål, da dette vil innebære en 
forenkling av fremtidige byggesakssøknader, uten at dette vil gå ut over de hensyn LNF er ment 
for å ivareta.  
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Løpenr: 4 
Område Solbergveien 135-139 

Forslagsstiller Svend A. Bergh 

Gnr/Bnr: 87/8 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Industri. Tillegg til eksisterende industriområde.   

ePhorte ref 17/4844-4 

Oversiktskart  Foreslått areal  

 

 

Beskrivelse  
Det søkes om endring fra LNF til Industriformål. Arealet er om lag 3,7 mål.  

 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen betydning.  

Landskap  Deler av eiendommen er i dag avsatt til industriformål. Ingen 
vesentlig endring i forhold til dagens tillatte arealformål. 

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen betydning.  

Naturressurser Ingen betydning.   

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Regulering av området må gjennomføres.  

Trafikkforhold  Annen næringsvirksomhet i nærområdet har i dag 
begrensninger på omfanget av deres virksomhet pga kapasitet 
på det lokale veinettet.  

 

Barn- og unges interesser Ingen betydning.  

Friluftsliv Ingen betydning.  

Eksisterende infrastruktur   

Samla vurdering  
Deler av eiendommen ble avsatt til næringsformål ved forrige rullering. Søker ønsker nå utvidelse 
før regulerings starter opp. Bakgrunnen for søknaden er et behov for hall for lagring av biler. 
Industriformål vil imidlertid også kunne åpne for annen type virksomhet, om eier skulle ønske dette 
en gang i framtiden. Det er begrenset adgang til å regulere type virksomhet innenfor arealfromålet 
med bestemmelser.  
Det er i utgangspunktet ønskelig å samlokalisere industrier innenfor allerede etablerte områder for 
denne type formål. Omsøkte utvidelse er av begrenset omfang. 
  
Regulering vil vise om det er behov for hele arealet som blir foreslått. 
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Løpenr: 5 
Område Skotselvveien 171A, 173, 179A 

Forslagsstiller Thore Aarkvisla m.fl. 

Gnr/Bnr: 78/74 78/75 78/68 

Formål gjeldende arealplan  Friområde 

Forslag nytt formål  Bolig. Deler av eiendommene avsatt til friområde mot Hoenselva. 
Ønske om endring til bolig. 

ePhorte ref 17/4844-5 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen betydning.  

Landskap  Lokal virkning.   

Naturmangfold og vassdrag Del av område med arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 

Elvemusling.  
 

Naturressurser Ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Ingen betydning.  

Trafikkforhold  Ingen betydning.  

Barn- og unges interesser Området privatiseres.   

Friluftsliv Området privatiseres. Området er viktig del av grønnstruktur.  

Eksisterende infrastruktur Ingen betydning.  

Samla vurdering  
Området fikk status som friområde da det var dam/demning i området. Demning og dam er nå 
borte. Områdets verdi som friluftsområde er noe uavklart etter ny situasjon.  
 
Noe av det eksisterende friområdet kan vurderes endret til boligformål.  
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Løpenr: 6 
Område Røkebergveien 9 

Forslagsstiller Alexandra Flaathen m.fl. 

Gnr/Bnr: 35/36 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig. Eneboligeiendom i LNF-område 

ePhorte ref 17/4844-6  

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Det søkes om endring av arealformål LNF til boligformål.  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.   

Landskap  Ingen konsekvens.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Ligger innenfor eksisterende tettsted/boligområde.   

Trafikkforhold  Ingen konsekvens.  

Barn- og unges interesser Som i dag/ Ingen konsekvens  

Friluftsliv Som i dag/ Ingen konsekvens.  

Eksisterende infrastruktur Eksisterende forhold.  

Samla vurdering  
Forslaget innebærer ingen endring i forhold til dagens situasjon. Som en naturlig konsekvens av 
dette bør 35/273 få samme status.  
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Løpenr: 10 
Område Øvre Hellefossvei 23 

Forslagsstiller Kikki og Olav Øktedalen 

Gnr/Bnr: 79/115 

Formål gjeldende arealplan  Bolig 

Forslag nytt formål  Bolig/Næring. Ønsker å benytte eiendommen til kurs, konferanser, 
selskaper m.m. 

ePhorte ref 17/4844-25 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Som i dag/ Ingen konsekvens.  

Landskap  Som i dag/ Ingen konsekvens..  

Naturmangfold og vassdrag Som i dag/ Ingen konsekvens.  

Naturressurser Som i dag/ Ingen konsekvens..  

Kulturminner- og kulturmiljø Svært høy vernverdi. Direktørbolig for Holmen-Hellefoss, 
laftekjerne fra ca 1700. Må hensyntas. 

 

Arealforvaltning  Eksisterende eiendom benyttes til selskap, kurs, etc.   

Trafikkforhold  Endring av arealformål vurderes til å ha marginal endring 
på trafikkbelastning i kryss.  

 

Atkomst Benytter eksisterende atkomst.  

Barn- og unges interesser Som i dag/ Ingen konsekvens..  

Friluftsliv Som i dag/ Ingen konsekvens.  

Eksisterende infrastruktur Som i dag/ Ingen konsekvens.  

Samla vurdering  
En kan ikke se at endring av arealformål har vesentlig betydning for fremtidig arealbruk i 
kommunen.  
En ser det som positivt at anlegget benyttes til næringsvirksomhet og at stedet blir tilgjengelig for 
allmenheten. 
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Løpenr: 12 
Område Dalerveien 

Forslagsstiller Blink Hus Sigdal AS 

Gnr/Bnr: 186/45, 186/1 

Formål gjeldende arealplan  LNF 1. 

Forslag nytt formål  Bolig. Utvide eksisterende boligområde 

Totalareal  

ePhorte ref 20/8655-8 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen kjent fare.   

Landskap  Eksponert areal og sterkt hellende terreng.    

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Skotselv sentrum. Bygger opp under tettstedsutvikling.   

Trafikkforhold  Blindvei med liten trafikk.   

Barn- og unges interesser Svært nær skole og idrettsplass.   

Friluftsliv Svært god tilgjengelighet.   

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Ingen vesentlige konflikter. Området bør inngå i en reguleringsplan for et større område hvor alle 
arealer som er avsatt til boligformål inngår i plan. Krav om regulering.    
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Løpenr: 16 
Område Harakollen 

Forslagsstiller Partum AS 

Gnr/Bnr: 103/1, 101/2 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Offentlig-privat tjeneste-yting / parkering / bolig. Utvidelse av B19 som 
ligger “over” dagens bebyggelse. 

ePhorte ref 20/8655-10 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen alternativ evakueringsvei for Harakollen 
boligområde.  

 

Landskap  Ingen konsekvens.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Ligger i ytterkant av Harakollen boligområde. Bygger 
liten grad opp under utvikling av Hokksund.  

 

Trafikkforhold  Uheldig å legge barnehage i enden av, og på toppen av 
Harakollen. Dette vil generere mer trafikk gjennom 
boligområdet ved levering og hentning av barna.  

 

Barn- og unges interesser Området er i liten grad av barn og unge i dag.   

Friluftsliv Innfallsport med parkering til friluftsområder.   

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende  

Samla vurdering  
Utvidelse av boligområdet kan gi en bedre utforming av B19 når denne skal reguleres.  
 

 

En barnehage innerst i boligområdet vil føre til uheldig trafikkøkning på tidspunkt hvor det allerede 
er mye trafikk, dvs morgen og ettermiddag.  
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Løpenr: 19 

Område Bermingrud 

Forslagsstiller Tina C. Kvilhaug. 

Gnr/Bnr: 81/2 

Formål gjeldende arealplan  LNF-sone 1 

Forslag nytt formål  Boligformål 

ePhorte ref 2019/12129 

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Beskrivelse  
Bakgrunnen for innspillet er at det har tidligere vært kårbolig på gården. Denne var bebodd fram til 1986 
men ble revet i 2007. Omsøkt tomt for erstatningsbolig ligger i nedre kant av jordet, på berg/fjell langs 
Bermingrudveien.  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen kjente forhold ift til natur eller samfunnsforhold.   

Landskap  Ny bolig vil ligge i tilknytning til gården. Ingen vesentlig virkning.   

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlige naturverdier.   

Naturressurser Grunnlent mark. Ingen vesentlige verdier.   

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen.  

Arealforvaltning  Det er annen spredt bebyggelse i nærområdet. Kommunen 
fører en politikk på at det kan etableres noe spredt bebyggelse i 
løpet av kommuneplanperioden for å sikre en viss utvikling i 
bygdene også.  

 

Trafikkforhold  Bygdevei med svært lav ÅDT. Det går skolebuss i området.   

Atkomst Avklart.  

Barn- og unges interesser Noe avstand til organiserte fritidsaktiviteter.   

Friluftsliv Ligger ved skog.  

Eksisterende infrastruktur Privat anlegg må etableres.  

Samla vurdering  
Planutvalget innvilget søknad om fradeling av boligtomt i sak 18/20 med begrunnelsen: Søknaden er 
vurdert ut fra retningslinjene i kommuneplanens 6.3.2. og er ikke i konflikt med natur- eller 
kulturverninteresser, landskapsinteresser, landbruksinteresser eller friluftlivsinteresser. Søknaden 
er i tråd med kommuneplanens boligprogram og har en gunstig plassering med etablert skoleskyss. 
Fradelingen kan bidra til å opprettholde kommuneplanens ambisjoner om inntil 8 nye boliger i LNF-
områdene i året. Søknaden ble innvilget på vilkår.  
Utvalg for næring og kultur innvilget søknad om fradeling av boligtomt i sak 19/20 med 
begrunnelsen: Boligtomten plasseres i skogområde inntil veien og det vil ikke være nevneverdige 
negative konsekvenser for landbruket.  
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Løpenr: 26 
Område Loesmoen, hhv. 

Forslagsstiller Hobbelstad og Rønning 

Gnr/Bnr: 17/ 41, 341 og 350 

Formål gjeldende arealplan  Industri og bolig 

Forslag nytt formål  Bolig 

ePhorte ref 2020/8655-79  

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Ingen konsekvens.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Naturmangfold Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Transformasjon av næringsormåde til bolig. Fortetting 
innenfor eksisterende boligpområde. Arealet ligger i 
eksisterende boligområde med noe næringsarealer 
rundt. Gangavstand til sentrum, er egnet til fortetting til 
boliger. 

 

Trafikkforhold  Atkomst via kommunal vei.   

Barn- og unges interesser Ingen betydning/ kort avstand til nye Hokksund 
barneskole og idrettspark. 

 

Friluftsliv Ingen konsekvens.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Fortetting innenfor eksisterende boligområde på Loesmoen med kort avstand til sentrum og nye 
Hokksund barneskole med idrettspark. Ingen vesentlige konflikter.   

 

 

 



22 
 

 

Løpenr: 27 
Område Loesmoen 

Forslagsstiller Buskerud Byggservice A/S 

Gnr/Bnr: 18/ 264 

Formål gjeldende arealplan  Industri  

Forslag nytt formål  Bolig 

ePhorte ref 2020/8655-78  

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Dette området har ligget som næring i kommuneplanen av historiske årsaker. Det har blant annet vært et 
sagbruk siden 50-tallet, samt annen type virksomheter som lager, utsalg av stein og heller osv. Området 
på motsatt side av Gartneriveien er omgjort fra næring til bolig. Begrunnelse for at vi ønsker omgjøring fra 
næring til bolig er at det har vært konflikter med næringsvirksomhet (støy, lukt og trafikk) nå de senere 
årene ved at boligene ligger så tett opp til dette området.  
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Ingen konsekvens.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Naturmangfold Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Transformasjon av næringsormåde til bolig. Fortetting 
innenfor eksisterende boligpområde. Arealet ligger i 
eksisterende boligområde med noe næringsarealer 
rundt. Gangavstand til sentrum, er egnet til fortetting til 
boliger. 

 

Trafikkforhold  Atkomst via kommunal vei.   

Barn- og unges interesser Ingen betydning/ kort avstand til nye Hokksund 
barneskole og idrettspark. 

 

Friluftsliv Ingen konsekvens.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Fortetting innenfor eksisterende boligområde på Loesmoen med kort avstand til sentrum og nye 
Hokksund barneskole med idrettspark. Ingen vesemtlige konflikter.   
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Samlet vurderinger av forslag til formålsendringer  
 

Boligformål 

Hensynet til fortsatt styrking av eksisterende tettsteder har vært tillagt stor vekt. Det er derfor ikke 

tatt inn forslag til nye boligområdet som vil fremstå som satellitter i forhold til eksisterende 

tettstedsstruktur. Det er heller ikke tatt inn forslag til nye større boligområder i randsonene til  

Hokksund eller Vestfossen da det er lagt vekt på å styrke og bygge opp under den regionale og lokale 

knutepunktstrategien.  

 

Det er tatt inn en boligtomt på Bermingrud. Bakgrunnen for dette forslaget er at Fylkesmannen i 

Buskerud klagde på vedtak om å godkjenne dispensasjon for ett bolighus. Arealet er nå 

konsekvensvurdert og kan tas inn i arealplanen.  

 

Det er en generell risiko knyttet til arealer under marin grense. Det er derfor krav om 

grunnundersøklser ved større tiltak. For øvrig er ingen nye boligområder lagt til såbare arealer eller 

arealer utsatt for annen risiko.  

 

Fritidsbebyggelse 

Formålsgrense for ett område for spredt fritidsbebyggelse mot Kongsberg er noe justert slik at 

eksisterende skogshusvær, som benyttes til fritidsformål, kommer innenfor formålet. Ingen nye 

områder for fritidsbebyggelse er lagt til i planforslaget. 

 

Ingen risiko eller sårbarhet. 

 

Næringsformål 

Ingen vesentlige endringer er foretatt i planforslaget, kun et par mindre utvidelser av eksisterende 

virksomheter er tatt inn i planforslaget. 

 

Ingen risiko eller sårbarhet. 

Samlet virkning  
 

Transportbehov  

Forsalg til nye areal til boligformål bygger opp under eksiterende tettsteder, og legger til rette for at 

flere i framtiden vil kunne reise kollektivt. En videre styrking av sentrumsområdene legger videre til 

rette for at flere innbyggere i framtiden vil bo i kort avstand til handels- og servicetilbud.  

 

Forventet befolkningsvekst på Darbu og i Skotselv vurderes til å gi ubetydelige økning i 

transportmengde. En videreutvikling på Ormåsen vil medføre noe mer transportarbeid. Dette 

kompenseres med at det foreslås turvei/gangforbindelse fra Ormåsen til Vesfossen. Kommunen har 

også startet planlegging av langs Rørenveien mot Områsen.  Samlet sett innebærer planforslaget en 

klar knutepunksatsning.   
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Forurensning/støy  

Ingen forslag til nye arealformål berøres av områder utsatt for forurensning eller støy.  

 

Folkehelse 

Med å legge til rette økt bruk av kollektivtransport vil de fleste også måtte gå mer enn om man for 

eksempel benytter bil til og fra jobb. Planens fokus på grønnstruktur, sykkel og gange er til dels 

begrunnet ut fra folkehelseperspektivet. God tilgang til nærfriluftsområder er vektlagt ved 

vurderingen av forslag til nye boligområder. Planforslaget bygger opp under arbeidet med bedre 

folkehelse.  

 

Sosial infrastruktur 

Ny Hokksund barneskole skal samlokaliseres med idrettsparken på Loesmoen, ved etablert 

mobilitetspunkt. Utover dette er det ingen vesentlige endringer.   

 

Sosial bærekraft 

Den videre utviklingen av tettstedene skal vektlegge betydningen av grønnstruktur, offentlige og 

uformelle møteplasser. Planen bidrar til å opprettholde og styrke grøntstrukturer.  

 

Sosial boligbygging 

Det er lagt inn i planens bestemmelser at Øvre Eiker kommune skal, i samarbeid med 

eiendomsutviklere, legge til rette for sosial boligbygging, herunder mindre og varierte leiligheter i 

nærheten til kollektivknutepunktene.  

 

Landskap  

Det er ikke tatt inn forslag til nye arealformål som medfører vesentlige landskapsvirkninger.  

Naturmangfold  

Ingen forslag til nye arealformål berører områder med vesentlige naturverdier.  

 

Jordvern 

Ingen forslag til nye arealformål berører dyrka eller dyrkbar mark. Etter oppdrag gitt i 

planprogrammet har administrasjonen foretatt en gjennomgang av arealer avsatt til byggeformål på 

dyrket mark. Denne gjennomgangen har medført at 202 daa er tilbakeført til LNF-formål.  

 

Vassdrag 

Ingen forslag til nye arealformål berører vassdragsområder. Av hensyn til drikkevann er det lagt 

hensynssone til områdene rundt Eikeren. 

   

Friluftsliv og grønnstruktur 

Ingen forslag til nye arealformål berører arealer avsatt til friluftsliv og grønnstruktur.  
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Konklusjon 
 

Tema Konsekvenser                        Kort kommentar 

SAMFUNN 

Miljøvennlig tettstedsutvikling ++ Stor positiv Nye utbyggingsområder bygger opp under eksiterende 

tettsteder.  

Ras, flom og erosjon 0 Ingen/liten Øvre Eiker har store områder med potensial for forekomst 

av kvikkleire. Faregrad kan ikke avdekkes før 

grunnundersøkelser blir foretatt. 

Folkehelse  + Positiv Tettstedsutvikling har fokus på grønnstruktur og 

møteplasser. 

Støy og forurensing 0 Ingen Ingen nye områder er utsatt for støy eller forurensning. 

MILJØ    

Landbruk 0 Ingen Ingen nye byggeområder er lokalisert til landbruksområder.  

Kulturminner / kulturverdier 

 

0 Ingen Ingen foreslåtte utbyggingsområder er i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner.  

Naturmiljø, landskap og 

friluftsliv 
0 Ingen Det er ikke tatt inn forslag til nye utbyggingsområder som 

berører hensynet til naturmiljø, landskap eller friluftsliv. 

    

 

Foreslåtte endringer i arealplan for Øvre Eiker kommune har ingen vesentlige konflikter i forhold til 

miljø eller samfunn. Konfliktområdene som er avdekket er begrenset og kan avhjelpes med 

avbøtende tiltak som kunnskapsinnhenting ved arkeologiske utgravinger. 

Foreslått arealbruk medfører ingen økt risiko eller sårbarhet.  
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Forslag til endret arealbruk som kommunplanutvalget 9.6.2021 

vedtok inn i forslag til ny arealplan. 
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Løpenr: 8 
Område Blåfjell/Klommesteinfjell 

Forslagsstiller Svein Ivar Westby m.fl. 

Gnr/Bnr: Flere 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig. Ca. 1700daa fra Årbogen inn i Øvre Eiker. Ca 700daa i Øvre Eiker. 

ePhorte ref 17/4844-18 og 20/8655-12 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Forslaget innbefatter et stort nytt areal for boligutbygging i både Øvre Eiker og Drammen kommune. 
Henholdsvis 890 daa i Øvre Eiker og 1000 daa i Drammen.  
Innenfor et så stort område vil temaene naturmangfold, kulturminner, barn- og unges interesser samt 
friluftsliv vil kunne bli hensyntatt ved en eventuell utbygging.   

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Evakueringsvei fra arealene er uavklart.  

Landskap  Ny bebyggelse vil bryte opp et homogent naturpreget landskap. 
Beliggenheten oppe i åssiden tilsier et stort influensområde og påvirke 
landskapsopplevelsen i vesentlig grad.   

 

Naturmangfold og vassdrag Uavklart. Området er ikke tilstrekkelig kartlagt.   

Naturressurser Skogsområde med middels til god bonitet.   

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen kjente kulturminner. Temaet må kartlegges og eventuelt 
hensyntas ved eventuell utbygging.  

 

Arealforvaltning  Forslaget bygger ikke opp under lokale eller regionale strategier for 
tettstedsutvikling.   

 

Trafikkforhold  Uavklart.  

Atkomst.  Atkomst til området er ikke avklart. Atkomst via Harakollen vil ikke være 
mulig da veinettet her ikke er dimensjonert for ytterligere trafikk.  
Atkomster synes mest naturlig å være fra Drammen.  

 

Barn- og unges interesser Må vektlegges ved utbygging.    

Friluftsliv Gode forhold for friluftsliv. Må hensyntas ved utbygging.  

Eksisterende infrastruktur Må etableres ved eventuell utbygging.   

Samla vurdering  
Området vil kunne bli et attraktivt boligområde i fremtiden, men forslaget bygger ikke opp under 
planprogrammets strategier for styrking av eksisterende tettsteder.  
Østsiden har tidligere blitt pekt på som fremtidige områder for boligbygging i tilknytning til 
Hokksund.  
Atkomst til området er en vesentlig utfordring. I og med at vei til Harakollen ikke er dimensjonert 
for økt trafikk må fremtidig atkomst skje fra Drammensida. Dette tilsier at arealene som ligger i 
Øvre Eiker ikke vil bli aktuelle med utbygging i dette område innenfor den første del 
kommuneplanperioden 2021-2025. 
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Løpenr: 15 
Område Kirkealléen/Chr. IVs vei 

Forslagsstiller Partum AS 

Gnr/Bnr: 77/1 

Formål gjeldende arealplan  Friområde, park. 

Forslag nytt formål  Offentlig-privat tjeneste-yting / bolig. Skogsområdet mellom Sundmoen 
og Eikertun. Planlegger utvikling med eldretun/omsorgsboliger m.v. 

ePhorte ref 20/8655-10 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Nærhet til Haug Kirke og kirkegården. Viktig grøntareal ved 
innkjøring til Hokksund.  

 

Naturmangfold og vassdrag Nær trua art, kjerneklubbe, sopp er registrert innenfor 
området.  

 

Naturressurser Ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Grenser mot to store lokaliteter med bosetningsspor fra 
jernalderen. 4 daterte langhus fra før-romersk jernalder til 
vikingtid. Flere strukturer er påvist med magnetometer, som 
strekker seg inn i området. Det ligger en kullmilebunn i 
området. 

 

Arealforvaltning  Det vurderes som uheldig å omregulere fra park til boligformål 
når det ligger områder avsatt til utbyggingsformål tett opptil. 
Parken har et stort potensial for Eikertun og nærliggende 
boliger.  

 

Trafikkforhold  Ligger ved Rv 350 og langs kommunal vei.   

Barn- og unges interesser Området er i noe bruk av barn og ungdom. Stort potensial for 
nærområdet.  

 

Friluftsliv Parken er et nærfriluftsområde for Hokksund sentrum.  

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.   

Samla vurdering  
Området er et viktig landskapselement ved Haug kirke, med kirkegård og gårdstun. Området er 
regulert  til park og har et stort potesial for Eikertun og omliggende boliger.  
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Løpenr: 17 
Område Ullern / Hasselbakken 

Forslagsstiller Partum AS 

Gnr/Bnr: 99/1, 96/1, 96/24 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Fremtidig bolig. Større sammenhengende område over dagens bebyggelse i 
Hasselbakken og Ullern. 

ePhorte ref 20/8655-10 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Antatt fremtidig utviklingsretning for boligbygging i Hokksund.  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen særlige forhold.   

Landskap  Deler av området vil gi fjernvirkning da området vil bli 
liggende høyere en eksisterende bebyggelse på Ullern. 
Området vil til dels oppfattes som naturlig forlengelse av 
Harakollen.  

 

Naturmangfold og vassdrag Registrerte arter innenfor området som er nær truet: 
krattsoleie og smalfrøstjerne.  

 

Naturressurser Skog  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Området ligger i randsonen til Hokksund. Øvre Eiker 
kommune jobber for en fortetting og vitalisering av 
sentrum. Det vil være uheldig for sentrumsutviklingen i 
Hokksund å legge til rette for konkurrerende 
boligområder i randsonen som foreslått i denne 
planperioden. 

 

Trafikkforhold  Fylkesveien er strekt belastet. Gang- sykkelvei til 
Hokksund. 

 

Atkomst  Uavklart.   

Barn- og unges interesser Akseptabel nærhet til skole og fritidsaktiviteter.   

Friluftsliv God tilgjenglighet til friluftsområder.   

Eksisterende infrastruktur Må etableres.  
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Samla vurdering  
Ved tidligere kommuneplanrulleringer har angitt framtidg utvikling i retning øst . Utvikling av 
Ullernskogen som nytt boligområde vil kunne kople seg på eksisterende veinett i Harakollen som gir 
økt sikkert i forhold til evakuering og en mer effektiv trase for skoleskyss og framtidig bustilbud. 
 
Øvre Eiker kommune har nylig vedtatt reguleringsplan for Hokksund sentrum. Eiendomsutviklere er 
i gang med prosjekt som vil gi et bredt tilbud av leiligheter i sentrum. Med bakgrunn i 
boligprogrammet og forpliktelser ift regional plan er det ikke behov eller ønskelig med å legge ut 
nye større områder for eneboliger i denne planperioden, jf. planprogrammet. Øvre Eiker kommune 
har gjennom regional plan forpliktet seg til å legge vekt på fortetting i tettstedene, primært 
Hokksund og Vestfossen. Det er derfor ikke ønskelig å utvikle dette område innenfor den første del 
kommuneplanperioden 2021-2025. En fremtidig boligområde på Ullern vil kreve ny atkomstløsning, 
som må avklares både når det gjelder eksisterende boligområder og påkobling til rv 350.  
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Løpenr: 18 
Område Røkeberg 

Forslagsstiller Partum AS 

Gnr/Bnr: 23/1, 26/1, 26/2, 35/10, 30/33, 30/2 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Fremtidig bolig. Større sammenhengende område. 

ePhorte ref 20/8655-10 

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.   

Landskap  Utbygging vil medføre en mer eksponert bebyggelse, men 
denne vil oppfattes som å være en del av Røkeberg.  

 

Naturmangfold og vassdrag Området er artsrikt med flere arter av stor 
forvaltningsinteresse. I tillegg er det registrert forekomster av 
kalkrik alm-lind-hasselskog som er en viktig naturtype, og som i 
utgangspunktet har høy artsforekomst. Kvaliteten på de enkelte 
lokalitetene varier.  
 
Registrerte arter som er sterkt truet: pastellkjuke.  
Registrerte arter som er nær truet: rosenkjuke, bølgekjuke, blek 
korallsopp, gullkorallsopp, grangråkjuke, lakrismusserong, 
fiolgubbe 
Registrerte arter som er vurdert som sårbare: filtkjuke, gul 
snyltekjuke, dyster korallsopp, ask. 

 

Naturressurser Dyrka mark blir ikke nødvendigvis nedbygd, men blir berørt. Det 
er vanskelig å se for seg at arealene vil kunne bli brukt i ordinær 
landbruksdrift.    

 

Kulturminner- og kulturmiljø Flere gravminner fra jernalder rundt området, stort potensiale 
for funn i området. 

 

Arealforvaltning  Området ligger i randsonen til Vestfossen. Øvre Eiker kommune 
jobber for en fortetting og vitalisering av tettstedet. Det vil 
være svært uheldig for sentrumsutviklingen i  Vestfossen å 
legge til rette for eneboliger i randsonen i denne planperioden.  

 

Trafikkforhold  Omfang av eventuell utbygging er usikkert. Det er gang 
sykkelvei langs Røkebergveien men ved full utbygging må 
veistandaren vurderes.  
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Barn- og unges interesser Området er liten grad benyttet av barn og unge i dag.   

Friluftsliv God tilgang til friluftsområder.   

Eksisterende infrastruktur Dagens infrastruktur har dårlig kapasitet på vannforskyning og 
av løp. Dette må eventuelt utbedres i samarbeid med utbygger. 

 

Samla vurdering  
Røkeberg har blitt pekt på som sannsynlig fremtidig utviklingsretning for Vestfossen.  
 
Med bakgrunn i boligprogrammet og forpliktelser ift regional plan er det ikke behov eller ønskelig 
med å legge ut nye større områder for eneboliger i denne planperioden. 
 
Øvre Eiker kommune har gjennom regional plan forpliktet seg til å legge vekt på fortetting i 
tettstedene, primært Hokksund og Vestfossen. Det jobbes nå med å regulere Vestfossen, hvor det 
er et betydelig potensial for leiligheter og dermed et styrket sentrum med et økt lokalt servicenivå. 
Etablering av boligfelt i tråd med innspillet, i denne planperioden, vil kunne redusere markedet for 
leiligheter i Vestfossen sentrum.  
 
Forslaget vil medføre negative konsekvenser for landbruksdrift og naturmangfold. 
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Løpenr: 20 
Område Ormåsen 

Forslagsstiller Marit Hals 

Gnr/Bnr: 59/4 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig 

Totalareal 126 daa 

ePhorte ref 2020/8655 - 50 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ingen vesentlig fare. Noe dårlig evakueringsvei fra Ormåsen  

Landskap  Vil kunne bli eksponert med noe fjernvirkning.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.   

Naturressurser Ingen vesentlige registrerte naturressurser innenfor området.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner innenfor området.  

Arealforvaltning  Det er ikke ønskelig å avsette ytterligere arealer på Ormåsen før 
områdeplan for Ormåsen er ferdig utviklet.  

 

Trafikkforhold  Jungerveien er med dagens trafikk belastet, og vil bli ytterligere 
belastet ved videreutvikling av områdeplan for Ormåsen.  

 

Barn- og unges interesser God nærhet til etablerte friområder.   

Friluftsliv Ligger i tilknytting til friluftsområder.  

Eksisterende infrastruktur Uklart.  

Samla vurdering  
Innspillet viser en mulig fremtididig utvidlese av Ormåsen. Områdeplanen for Ormåsen har 
imidlertid arealreserver for lang tid fremover.  
Jungerveien har ikke en utforming eller kapasitet til å avvikle økt trafikk som følger av en utvidelse 
av boligformål på Ormåsen.  
Det er ikke ønskelig å avsette ytterligere arealer her før områdeplan for Ormåsen er ferdig utviklet. 
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Løpenr: 21 
Område Langebru 

Forslagsstiller Tellus Eiendom AS 

Gnr/Bnr: 77/1/16 

Formål gjeldende arealplan  Friområde og veiformål 

Forslag nytt formål  Næring/bevertning 

Totalareal  

ePhorte ref 2020/8655-49 

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.   

Landskap  Området ligger på motsatt side av vei ift regulert 
næringsområde. Friområde framstår som del av 
næringsområdet. Ingen vesentlig betydning. 

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlig betydning under forutsetning av at et 
vegetasjonsbelte langs elva beholdes.  

 

Naturressurser Ingen vesentlige registrerte naturressurser innenfor området.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner innenfor området.  

Arealforvaltning  Uheldig å spre næringsaktivitet ut over allerede eksisterende 
næringsarealer. Dette blant annet for å forhindre internkjøring 
på området.  

 

Trafikkforhold  En etablering av næring vil endre trafikkbildet på kommunal vei. 
Fare for oppstuving av kø mot rundkjøringen.    

 

Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk i dag.   

Friluftsliv Friområdet åpner for en framtidig tilrettelegging av området 
som nærfriluftsområde mot elva.  

 

Eksisterende infrastruktur. Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Et godt prosjekt vil kunne tilpasses omgivelsene på en god måte. Det er imidlertid utfordring når det 
gjelder trafikkavvikling. Biler som skal til området vil måtte krysse en allerede trafikkert fylkeveien, 
dette kan gi problemer med oppstuving mot rundkjøring. En anser for at det er stor sannsynlighet 
for at det vil oppstå problemer med trafikkavvikling ved store trafikkmengder, særlig ved store 
utfartsdager.   
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Samlet virkning  
 

Transportbehov  

Forsalg til nye areal til boligformål bygger opp under eksiterende tettsteder, og legger til rette for at 

flere i framtiden vil kunne reise kollektivt. En videre styrking av sentrumsområdene legger videre til 

rette for at flere innbyggere i framtiden vil bo i kort avstand til handels- og servicetilbud.  

 

For å legge bedre til rette for for fremtidige eneboliger i de etablerte tettstedene foreslås nye 

boligområder i det som vurderes som naturlige vekstretninger for Hokksund og Vestfossen, samt 

arealer i tilknytning til boligormådet på Ormåsen. Utbyggingsområder for eneboliger i randsonen til 

tettstedene, vil naturlig medføre noe mer transportarbeid. Det legges til grunn at alle nye 

boligområder skal tilrettelegges med gang- sykkelveier.  

 

Forventet befolkningsvekst på Darbu og i Skotselv vurderes til å gi ubetydelige økning i 

transportmengde. En videreutvikling på Ormåsen vil også medføre noe mer transportarbeid. Dette 

kompenseres med at det foreslås turvei/gangforbindelse fra Ormåsen til Vesfossen. Kommunen har 

også startet planlegging av langs Rørenveien mot Områsen.  Samlet sett innebærer planforslaget en 

klar knutepunksatsning.   

 

Forurensning/støy  

Ingen forslag til nye arealformål berøres av områder utsatt for forurensning eller støy.  

 

Folkehelse 

Med å legge til rette økt bruk av kollektivtransport vil man også måtte gå mer enn om man for 

eksempel benytter bil til og fra jobb. Planens fokus på grønnstruktur, sykkel og gange er til dels 

begrunnet ut fra folkehelseperspektivet. God tilgang til nærfriluftsområder er vektlagt ved 

vurderingen av forslag til nye boligområder. Planforslaget bygger opp under arbeidet med bedre 

folkehelse.  

 

Sosial infrastruktur 

Ny Hokksund barneskole skal samlokaliseres med idrettsparken på Loesmoen, ved etablert 

mobilitetspunkt. Utover dette er det ingen vesentlige endringer.   

 

Sosial bærekraft 

Den videre utviklingen av tettstedene skal vektlegge betydningen av grønnstruktur, offentlige og 

uformelle møteplasser. Planen bidrar til å opprettholde og styrke grøntstrukturer.  

 

Sosial boligbygging 

Det er lagt inn i planens bestemmelser at Øvre Eiker kommune skal, i samarbeid med 

eiendomsutviklere, legge til rette for sosial boligbygging, herunder mindre og varierte leiligheter i 

nærheten til kollektivknutepunktene.  

 

Landskap  

Forslag til nye større boligområder vil naturlig endre landskapetskarakter. Virkningen vil imidlertid bli 

dempet som flge av at arealene er foreslått lagt i tilknytnnig til eksististerende byggeområder.   
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Naturmangfold  

Tre forslag til nye boligområder berører arealer med sårbare artsforekomster.  

 

På Røkeberg er det registrert en sterkt truet art, samt arter som er registrert som nær truet eller 

sårbare . Det er flere arter av stor forvaltningsinteresse i området. På Ullernåsen og Kirkealléen/Chr. 

IVs vei er det registrert arter som er nær truet.   

 

Innenfor Blåfjell er det pr. d.d. ikke registrert sårbar natur. Det foreslåtte arealet er imidlertid av et 

slikt omfang at det vil være nødvendig med feltkartlegging i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan.  

 

Jordvern 

To forslag til nye boligområder berører dyrka mark. Arealomfanget av dette er uavklart da atkomst 

og sturktur på utbyggingsområdene ikke er fastsatt.  

 

Etter oppdrag gitt i planprogrammet har administrasjonen foretatt en gjennomgang av arealer avsatt 

til byggeformål på dyrket mark. Denne gjennomgangen har medført at 160 daa er tilbakeført til LNF-

formål.  

 

Vassdrag 

Ingen forslag til nye arealformål berører vassdragsområder. Av hensyn til drikkevann er det lagt 

hensynssone til områdene rundt Eikeren. 

   

Friluftsliv og grønnstruktur 

Ett forslag innebærer endring av arealformål fra park til utbyggingsformål. For øvrig er det ingen 

konflikter mellom ny utbyggingsformål og arealer avsatt til friluftsliv og grønnstruktur.  
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Konklusjon 
 

Tema Konsekvenser                        Kort kommentar 

SAMFUNN 

Miljøvennlig tettstedsutvikling + Positiv Nye utbyggingsområder bygger i hovedsak opp under 

eksiterende tettsteder.  

Ras, flom og erosjon  Uavklart Ingen nye byggeområder er utsatt for flom. Øvre Eiker har 

store områder med potensial for forekomst av kvikkleire 

under marin grense. Faregrad kan ikke avdekkes før 

grunnundersøkelser blir foretatt. 

Folkehelse  + Positiv Tettstedsutvikling har fokus på grønnstruktur og 

møteplasser. 

Støy og forurensing 0 Ingen Ingen nye områder er utsatt for støy eller forurensning. 

MILJØ    

Landbruk - Liten negativ To nye byggeområder berører aktive landbruksområder.  

Kulturminner / kulturverdier 

 

- Liten negativ  To nye foreslåtte utbyggingsområder er lokalisert i 

tilknytning til kjente forekomster av automatisk fredete 

kulturminner. Det er stort potensiale for ytterligere funn 

innenfor nærliggende ormåder. Som avbøtende tiltak kan 

det foretas arkeologiske undersøkelser/utgravinger før 

utbygging. For øvrig ingen vesentlige konsekvenser for 

kulturminner. 

Naturmiljø, landskap og 

friluftsliv 
-- Negativ Forslag til nye utbyggingsområder vurderes til samlet sett å 

være i konflilkt med hensynet til naturmiljø, landskap og 

friluftsliv. Lokalisering og omfang av foreslåtte 

utbyggingsormåder vurderes som negatvit i et 

klimaperspektiv. 

    

 

Foreslåtte endringer i arealplan for Øvre Eiker kommune har få vesentlige konflikter i forhold til miljø 

eller samfunn. Omfanget av nye boligområder vil medføre nedbygging av naturområder raskere enn 

behovet som er lagt til grunn i boligbyggeprogramet. Dette, sammen med økt transportbehov, er i 

noe motstrid med regionale føringer. De øvrige konfliktområdene vurderes som begrenset og kan 

avhjelpes med avbøtende tiltak.  

Foreslått arealbruk medfører ingen økt risiko eller sårbarhet.  
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Forslag til endret arealbruk som ikke tas inn i forslag til ny arealplan. 
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Løpenr: 1 
Område Sundmoen. Skotselvveien 2 

Forslagsstiller Arkitektkompaniet 

Gnr/Bnr: 77/289 og 917 

Formål gjeldende arealplan  Forretning 

Forslag nytt formål  Forretning. Ønsker mulighet for detaljhandel. 

ePhorte ref 17/4844-1 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Sundmoen. Innenfor eksisterende område for storhandel.  
 
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Som i dag/ingen betydning.  

Landskap  Utformingen av et prosjekt, herunder høyder, vil være 
avgjørende for landskapsvirkningen. 

 

Naturmangfold og vassdrag Som i dag/ingen betydning.  

Naturressurser Som i dag/ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Som i dag/ingen betydning.  

Arealforvaltning  Området er regulert til storhandel. Bestemmelsene 
fastslår at det ikke skal være dagligvareforretning på 
Sundmoen.  

 

Trafikkforhold  Ligger i tilknytning til Rv 350 og fylkesvei 62 som har høy 
andel tunge kjøretøy. Behov for opprydning i atkomster 
til eiendommen.  

 

Barn- og unges interesser Som i dag/ingen betydning.  

Friluftsliv Som i dag/ingen betydning.  

Eksisterende infrastruktur   

Samla vurdering  
Det har vært en langsiktig strategi at Sundmoen skal være et område for storhandel . 
 
Dette er en eksponert eiendom som er særlig attraktiv for etablering av dagligvarehandel. Den 
aktuelle eiendommen ligger i randsonen utenfor sentrumskjernen Administrasjonen legger til grunn 
at det er viktig å i størst mulig grad kanalisere detaljvarehandel til sentrum, og forbeholde arealene 
på Sundmoen til plasskrevende virksomheter.   
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Løpenr: 7 
Område Klommesteinveien 

Forslagsstiller Svein Ivar Westby 

Gnr/Bnr: 108/1, 109/12, 14 og 24 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig. 3daa av 108/1 og ca 11daa av 109/12,14,24 langs 
Klommesteinveien. 

ePhorte ref 17/4844-17 og 20/8655 – 3 og 4 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Fortetting innenfor eksisterende boligområde med tradisjonelle eneboliger og tomannsboliger, eventuelt 
også kjedet enebolig i tre. 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Kvikkleire påvist i nærområdet for 108/1, stabilitet ikke 
vurdert. Risikoklasse 4. Ligger tett på kraftnett. 

 

Landskap  Ingen betydning. Ny bebyggelse vil falle naturlig inn i 
landskapet.  

 

Naturmangfold og vassdrag Arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse; 
Nikkesmelle og Dvergmispel. Nær trua arter; Vårmure, 
Vårveronika, Nikkesmelle og dvergforglemmegei. 

 

Naturressurser Avsatt område for 108/1 grenser tett opp til gårdstun og 
dyrka mark.  

 

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.   

Arealforvaltning  Ca 2,5 km fra Hokksund sentrum.  

Trafikkforhold  Atkomst via kommunal vei Klommesteinveien. Gang- 
sykkelvei langs Horgenveien. Busstopp ved Horgenstua. 
Sikker skolevei til dagens barneskole.  

 

Barn- og unges interesser Ingen vesentlige tilbud i nærområdet.   

Friluftsliv God tilgjengelighet til turområder.   

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Solrik beliggenhet. Positivt å fortette eksisterende boligområde.  
 
Konflikt med landbruk på 180/1 og stor konflikt ift naturmangfold på 109/12,14,24.  
 
Innspillet bygger i liten grad opp under styrking av tettstedene og knytter området i større grad til 
handelsområdene i Krokstadelva. Ny barneskole planlegges på Loesmoen som vil bety behov for 
skoleskyss.  
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Løpenr: 9 
Område Nedbergkollveien/Nedre Skistadvei 

Forslagsstiller Stener Sørensen AS 

Gnr/Bnr: 14/1 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig. 32daa skogsmark til boligformål. 

ePhorte ref 17/4844-19 og 29 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
32 daa til boligbygging.  
Boligfelt vil bli delt mellom Øvre Eiker og Drammen.  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense  

Landskap  Boligbebyggelse som foreslått vil bryte opp et homogent 
kulturlandskap. Utbygging fordrer vesentlige 
terrengbearbeiding. Beliggenheten på en høyde tilsier et 
betydelig influensområde og vil bli eksponert i kulturlandskapet 
og vil kunne påvirke landskapsopplevelsen i vesentlig grad.   

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen betydning.  

Naturressurser Kommer tett på landbruksområder og flere gårdstun i aktiv 
drift.  

 

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Bygger ikke opp under tettstedsutvikling eller servicfunksjoner i 
Øvre Eiker. 

 

Trafikkforhold  Atkomst via Loesdalsveien. 1200 meter til Steinberg stasjon. 
Skolebuss til Vestfossen. Mangler gang sykkelvei.  

 

Atkomst God atkomst til fylkesvei.   

Barn- og unges interesser Ingen tilbud i nærområdet.  
7 km til Vestfossen. 

 

Friluftsliv Arealet ligger som en øy i et kulturlandskapet. Ingen 
nærfriluftsområder.   

 

Eksisterende infrastruktur Eiendommer i nærheten er tilknyttet Drammen kommune.   

Samla vurdering  
Innspillet skårer generelt dårlig på de fleste kriterier. De mest sentrale konfliktområdene er knyttet 
til landbruksdrift, landskap og strategier for tettstedsutvikling.   
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Løpenr: 11 
Område Sundmoen næringsområde 

Forslagsstiller Wahl AS 

Gnr/Bnr: 77/1294 

Formål gjeldende arealplan  Fremtidig forretning 

Forslag nytt formål  Forretning. Ønsker endring til detaljhandel og dagligvare.  

Totalareal  

ePhorte ref 20/8655-6 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Området er regulert til forretning for plasskrevende varer.  
Ligger i randsonen til Hokksund sentrum. 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Ingen betydning.   

Naturmangfold og vassdrag Ingen betydning.  

Naturressurser Ingen betydning.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen betydning.  

Arealforvaltning  Området er regulert til storhandel. Bestemmelsene 
fastslår at det ikke skal være dagligvareforretning på 
Sundmoen.  

 

Trafikkforhold  Tilfredsstillende.  

Atkomst Tilfredsstillende.  

Barn- og unges interesser Ikke relevant.   

Friluftsliv Ikke relevant.   

Eksisterende infrastruktur Løses av tiltakshaver.   

Samla vurdering  
Det har vært en langsiktig strategi at Sundmoen skal være et område for storhandel . 
 
Dette er en eksponert eiendom som er særlig attraktiv for etablering av dagligvarehandel. Den 
aktuelle eiendommen ligger i randsonen utenfor sentrumskjernen Administrasjonen legger til grunn 
at det er viktig å i størst mulig grad kanalisere detaljvarehandel til sentrum, og forbeholde arealene 
på Sundmoen til plasskrevende virksomheter.   
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Løpenr: 14 
Område Fredfossgata 28 og 30. 

Forslagsstiller Partum AS 

Gnr/Bnr: 27/11, 27/42 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig 

Totalareal Ca 9,5daa 

ePhorte ref 20/8655-10 

Oversiktskart  Foreslått areal  

                     
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.   

Landskap  Ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Arealet 
deler aktivt landbruksareal og bryter slik sett med 
eksisterende bebyggelses struktur på stedet. To eldre 
boliger på eiendommen i dag. Blir eksponert med 
fjernvirkning. 

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen verdi.   

Naturressurser Dyrkbart areal.   

Kulturminner- og kulturmiljø Gammel ferdselsåre i østkant av området. To flintøkser 
er innlevert fra adressen. 

 

Arealforvaltning  Bygger opp under eksisterende tettsted.   

Trafikkforhold  Kommunal vei med stor trafikkmengde. Mangler fortau.   

Barn- og unges interesser Nærhet til skole og idrettsplass.   

Friluftsliv God nærhet til friluftsområder.   

Eksisterende infrastruktur   

Samla vurdering  
Utenfor det definerte sentrumsområde i Vestfossen.   
I konflikt med dyrkbart arealer vest og øst for foreslått utbyggingsområde.   
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Løpenr: 22 
Område Stenseth 

Forslagsstiller Anne Mari Stenseth 

Gnr/Bnr: 88/2 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Næringsformål/Masseuttak 

Totalareal 200 da 

ePhorte ref 2020/8655-43 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  

Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Ikke relevant.   

Landskap  Området er preget av naboskapet til et masseuttak. Det er nylig 
godkjent nytt masseuttak øst/nedfor foreslått område. 
Ytterligere utvidelse av området vil forsterke fjernvirkningen.  

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Naturressurser Innspillet har til hensikt å utnytte naturressursene i området.   

Kulturminner- og kulturmiljø Det er registrert etterreformatoriske kullmiler i området. Disse 
er ikke fredet. 

 

Arealforvaltning  Kommunestyret har nylig vedtatt reguleringsplan for 
masseuttak på Stenseth. Uttak her har ikke rukket å komme i 
gang. Det er uheldig å åpne for utvidelse av massetaket nå da 
det ikke vil være behov for uttak i henhold til innspillet i 
kommende planperiode.   

 

Trafikkforhold  Det er kapasitetsproblemer på det lokale veinettet.   

Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk i dag.   

Friluftsliv Ingen vesentlige friluftsinteresser blir berørt.   

Eksisterende infrastruktur Mindre relevant.   

Samla vurdering  
Det er i utgangspunktet positivt at naturressurser utnyttes, og at denne kan knyttes opp til kortreist 
innsatsvare i lokal betongproduksjon. En anser det imidlertid som uheldig å foreta en utvidelse av 
arealformålet så kort tid etter at plan for masseuttak er vedtatt og hvor produksjonen ennå ikke er 
ikke kommet i gang. På denne bakgrunn er det ikke ønskelig å utvide område for masseuttak i 
denne omgang.  
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Løpenr: 23 
Område Skotselv 

Forslagsstiller Elisabeth Knive Teien 

Gnr/Bnr: 185/47 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig 

Totalareal  

ePhorte ref 2020/8655-30 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.   

Landskap  Eiendommen har stor stigning. Tomter vil medføre relativt store 
terrenginngrep. Lukket landskapsrom i område med spredt 
bebyggelse.  

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor området.  

Naturressurser Ingen vesentlige registrerte naturressurser  innenfor området.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner  innenfor området.  

Arealforvaltning  Bygger opp under strategien om styrking av tettstedene.  
Reguleringsplan for Toppenhaug grenser opp mot 
eiendommen. Arealene vurderes imidlrtid som lite egnet for 
boligformål da de ligger skyggefullt og terrenget er bratt.  

 

Trafikkforhold  Atkomst direkte ut til fylkesvei som mangler gang- sykkelvei.  

Barn- og unges interesser Området brukes ikke i dag. Kort avstand til Skotselv sentrum.  

Friluftsliv God tilgang til naturområder.   

Eksisterende infrastruktur Det er etablert infrastruktur for «Toppenhaug» som et større 
boligområde hvor det ikke er startet utbygging.  

 

Samla vurdering  
Området vurderes som lite egnet til boligformål.  
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Løpenr: 24 
Område Dunserudhagan, Fiskum 

Forslagsstiller Andre' Storholt 

Gnr/Bnr: 146/4 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Bolig 

ePhorte ref 2017/5227 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  
Foreslått areal ligger på Dunserudhagan i LNF sone 1, tett opptil den nylig vedtatte reguleringsplanen for 
Fiskum næringspark.  
 

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Grenser til område hvor det kan finnes marin leire  

Landskap  Ligger i område med spredt boligstruktur. Tett 
boligbygging bryter med områdts åpne karakter. 

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen vesentlige registrerte naturverdier innenfor 
området. 

 

Naturressurser Dyrkbart areal.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner  innenfor området.  

Arealforvaltning  Bygger ikke opp under tettstedsutvikling, liten 
konsekvens da forslaget er av begrenset omfang. 

 

Trafikkforhold  Bygdevei med svært lav ÅDT i grenda. Bygdeveien koples 
på den interne veien til.  

 

Barn- og unges interesser Området er ikke i bruk i dag.  

Friluftsliv Ingen betydning.  

Eksisterende infrastruktur Private løsninger for vannforsyning og avløp i området.  

Samla vurdering  
Ved behandling om søknad om dispensasjon uttalte landrukssjefen at selv om området ikke er 
høyproduktivt, så vil boligbygging redusere det lille ressursgrunnlaget som eiendommen har og 
legge negative føringer for landbruksdriften.  
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Løpenr: 25 
Område Halshaugen, Vestfossen 

Forslagsstiller Aina Andersen 

Gnr/Bnr: Gbnr. 57/5 og 6 

Formål gjeldende arealplan  LNF/bolig 

Forslag nytt formål  Bolig 

ePhorte ref  

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Uheldig ift kulturlandskapet. Lokal virkning.  

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Noe dyrka mark/beite eng  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Utvidelse av sentrumsformålet gir muligjhet for en høyere 
utnyttelse enn i dag. Dette er positivt ift 
knutepunktperspektivet. Det er imidlertid uheldig å fravike en 
reltativt ny sentrumsplan bitvis. Planarbeidet hadde et 
helthetlig perspektiv, både til arealene som ble regulert og 
omgivelsene utenfor. Fremtidig utvidelse av sentrumsformålet 
bør skje med en ny helhetlig tilnærming.  

 

Trafikkforhold  Nærområdet er under regulering.  Flere boliger i dette ormådet 
vil medføre krav om fortau. Utvidelse av veilegemet vil være 
svært konfliktfyllt. Kryssing av Kongsbergveien  

 

Barn- og unges interesser Ingen konsekvens.  

Friluftsliv Halshaugen  ligger som en øy i et kulturlandskapet. Noe avstand 
til nærfriluftsområder.   

 

Eksisterende infrastruktur Tilknyttes kommunalt anlegg.  

Samla vurdering  
Det foreslåtte området berører dyrka mark. Det må bygges ny og bedre atkomst. De tilstøtende 
boligarealene er i denne rulleringen foreslått tilbakeført til LNF nettopp for å ta vare på landskap og 
dyrka mark, samt sette en tydeligere og mer fornuftig grense mellom bolig og LNF. Området 
foreslås uendret status. 
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Løpenr: 28 
Område Framnesveien, Hokksund 

Forslagsstiller  

Gnr/Bnr:  

Formål gjeldende arealplan  Boligformål 

Forslag nytt formål  Sentrumsformål 

ePhorte ref  

Oversiktskart  Foreslått areal  

 
 

Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Under marin grense.  

Landskap  Området ligger i overgang mellom et bylandskap som er under 
transformasjon og villastøk. Utvdelsen vil ha uheldig 
konskevens for villastrøket.  

 

Naturmangfold og vassdrag Ingen konsekvens.  

Naturressurser Ingen konsekvens.  

Kulturminner- og kulturmiljø Ingen konsekvens.  

Arealforvaltning  Utvidelse av sentrumsformålet gir muligjhet for en høyere 
utnyttelse enn i dag. Dette er positivt ift 
knutepunktperspektivet, men …. 

 

Trafikkforhold  En ytterliger fortetting i området kan medføre relativt stor 
trafikk i gateløp som ikke er bergent for en høyere utnyttele av 
ormådet.  

 

Barn- og unges interesser Ingen konsekvens.  

Friluftsliv Villastrøk med grøntområde på egen eiendom i dag som går 
tapt ved høere utnyttelse. Ved utvidelse av sentrumsformålet 
må området sees i sammenheng med en videre utvikling av 
grønnstruktruren i Hokksund sentrum. 

 

Eksisterende infrastruktur Tilfredsstillende.  

Samla vurdering  
Område grenser til sentrumsformål for Hokksund sentrum. Området ble vurdert i forrige rullering 
og Framnesveien ble satt som en naturlig avgrensning for sentrumsområdet. Den foreslåtte 
avgrensningen virker unaturlig og «konstruert». Foreslått avgrensning vil i større grad påvirke 
eksisterende bebyggelse og veisystem. Det er uheldig å fravike en reltativt ny sentrumsplan bitvis. 
Det knyttes en rekke problemstillinger til spørsmålet om virkningen av en utvidlese av 
sentrumsformålet. Vurderer derfor at en fremtidige utvidelser av sentrumsformålet bør skje med en 
ny helhetlig tilnærming.  
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Forslag til endret arealbruk som kommuneplanutvalget 9.6.2020 

vedtok ikke skulle tas inn i forslag til ny arealplan. 
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Løpenr: 13 
Område Hoensmarka  

Forslagsstiller Ole B. Hoen 

Gnr/Bnr: 79/1 

Formål gjeldende arealplan  LNF 

Forslag nytt formål  Råstoff-utvinning. Utvide eksisterende område for råstoffutvinning.  

Totalareal  

ePhorte ref 20/8655-9 

Oversiktskart  Foreslått areal  

  
Beskrivelse  

Samfunnssikkerhet og sårbarhet  Næringsareal i dag. Krav om sikring.   

Landskap  Massetaket med fjernvirkning, som i dag.   

Naturmangfold og vassdrag Sandsvale, nær truet i norsk rødliste.  

Naturressurser Sandforekomst.   

Kulturminner- og kulturmiljø Forekomst av fornminner, derav 7 lokaliteter med spor 
fra aktivitet i steinalder. Må søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. 

 

Arealforvaltning  Virksomheten gir støy og støvproblematikk til 
nærområdet.  

 

Kort avstand til foredling og produksjon  

Trafikkforhold  Regulert atkomst til Fv. med stor andel tungtransport.  

Barn- og unges interesser Nærområde med lysløype.   

Friluftsliv Nærturområde med lysløype.   

Eksisterende infrastruktur Etablert atkomst/Ikke relevant.   

Samla vurdering  
Etablert virksomhet med driftstid fram til 2023 for uttak av faste masser,  jf. egengodkjenning av 
reg.plan.  Det er prinsipielt riktig å utnytte hele forekomsten for løse masser. Kort avstand til 
foredling er positivt.Omfanget og kvaliteten av forekomst er usikker, og en eventuell 
reguleringsplan vil avklare om forekomsten av løsmasser er drivverdig. Fjernvirkning av tiltaket er 
begrenset. Sandsvale søker denne type uttaksområder, noe som er virksomheten positiv for 
arten.Utslippene berører et geografisk begrenset område.  Masseuttaket ligger nær boligområder 
nær Røren, noe som kan gi støy og støvproblemer. Mye benyttet nærturområde for Røren med 
helårs turløype. Berører fredet kulturminne. En eventuell utvidelse med påfølgende reguleri vil også 
avklare om dette kan være positivt for tilbakeføringen. 
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Vedlegg 

 

 

 

Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel 
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2021-2033 

 

 
 

 

INNLEDNING 
Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret 

bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i 

kommuneplanen, sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer samt lokale prioriteringer. 

Områder som blir foreslått til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel, omfattes av forskrift om 

konsekvensutredninger. Opplysningene gitt i skjemaet og den utdypende tekstdelen vil danne grunnlag 

for kommunens samlede konsekvensutredning. Forslagstiller har ansvar for å gi relevant, faktabasert 

informasjon.  
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VEILEDENDE TEMA OG SPØRSMÅL  
Øvre Eiker kommune ønsker å motta innspill til revisjon av kommuneplanenes arealdel, mest mulig 

basert på oppsettet som følger under.  

 
Punktene som følger under er aktuelle utredningstema. Det er ikke nødvendigvis meningen 
at hvert spørsmål skal besvares, men temaene og spørsmålene er ment å være et 
hjelpemiddel for å lage veldokumenterte forslag til utbygging. Graden av utredning innenfor 
utvalgte tema vil være vurderinger som forslagsstiller må gjøre. I en beskrivelse av et 
planforslag bør relevante spørsmålsstillinger belyses.  
 
Administrasjonen vil vurdere innkommende forslag til endret arealbruk ut fra disse kriteriene.  
 
1. Grunnleggende informasjon 
A. Navn på forslagsstiller 
B. Gnr/bnr 
C. Nytt arealformål 
D. Oversiktskart som viser lokalisering av området 
E. Inntegnet avgrensning av aktuelt areal for nytt formål 
F. Kort om bakgrunnen for forslaget 

 
2. Miljø og klimabevisst arealforvaltning  
Øvre Eiker kommune ønsker å minske byspredning for å spare dyrka mark og verdifull grønnstruktur ved 

effektiv arealutnyttelse.  

A. Hva er avstanden til Hokksund eller nærmeste tettsted (Vestfossen, Darbu, Skotselv, Ormåsen)?  

B. Hvis boligformål; hvilke type bolig er tenkt i området, og begrunnelse for dette.  

C. Hvis boligformål; hva er avstanden til skole, barnehage, viktige arbeidsplasser?  

D. Hvordan er kollektivtilbudet i området?  

E. Hvilke energikilder er tenkt benyttet for utbyggingsområdet?  

 

3. Trafikkforhold/trafikksikkerhet  
A. Har det aktuelle arealet rettslig sikret atkomst til offentlig vei, eller må atkomst skje over annen  

    eiendom?  

B. Er det sikker skolevei?  

B. Er det gang-, og sykkelfelt i området og til/ fra aktuelle målpunkter?  

C. Vil utbyggingsområdet bli utsatt for støynivå over definerte grenseverdier, jf.  

 

4. Jordvern  
Øvre Eiker Kommune har verdifulle jordbruksarealer flere steder i kommunen. Jordvernhensyn tillegges stor 

vekt ved valg av langsiktig utbyggingsmønster. Kommunen vil ofte kreve en buffersone mellom landbruksareal 

og annet formål.  

A. Ligger utbyggingsområdet nært inntil dyrka mark, er det tenkt på tilstrekkelig med buffer i mellom?  

B. Bidrar utbyggingsforslaget til nedbygging av dyrka mark, og eller verdifull matjord? Både den som er i drift i 

dag og den som har god kvalitet for oppdyrking?  

 

5. Biologisk mangfold/grønnstruktur/kulturlandskap  
Viktige leveområder krever bevaring av større sammenhengende naturområder, verdifulle kulturlandskap, med 

mer;  

A. Ligger utbyggingsområdet i, eller nær et kartlagt område med viktig biologisk mangfold?  

B. Vil utbyggingsforslaget stykke opp sammenhengende naturareal?  

C. Vil det kunne oppstå konflikt med overordnet grønnstruktur?  

D. Berøres viktige kulturlandskap og på hvilken måte?  

 

7. Friluftsliv  
Muligheter for friluftsliv krever sammenhengende friluftsområder med god tilgjengelighet.  

A. I hvilken grad er området brukt i friluftslivsammenheng?  

B. Vil en utbygging kunne føre til privatisering av friluftsområder?  
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C. Påvirker utbyggingsforslaget stier, turveier eller "grønne veiføringer"?  

D. Bryter utbyggingsforslaget en sammenhengende grønnstruktur mellom bebygde områder?  

 

8. Hensyn til barn og unge  
A. I hvilken grad er området i bruk av barn og unge i dag'?  

B. Bruker skolen området til uteundervisning/ turområde?  

 

9. Kulturminner/kulturmiljø  
A. Berører utbyggingsforslaget eldre bevaringsverdig bygningsmiljø? Og på hvilken måte?  

B. Berører utbyggingsforslaget kjente kulturmiljøer/kulturminner/fornminner? Og i så fall på hvilken måte?  

C. Er det kulturmark/beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder, med mer i området?  

D. Kjenner man til kulturminner/fornminner i nærområdet i dag?  

 

10. Landskapsestetikk  
Godt samspill mellom bebyggelse og landskap resulterer ofte i spennende stedskarakterer. Det er ønskelig at 

steder skal beholde sin lokale identitet og på den måten motvirke tendensen til ensretting.  

A. Hvordan vil utbyggingsområdet tilpasses det bebygde landskapet og naturlandskapet det blir en del av?  

B. Hvilke terrenginngrep vil utbyggingen kreve?  

 

11. Kommunal økonomi, teknisk-, og sosial infrastruktur  
A. Utløser forslaget behov for kommunale investeringer på vann/avløpssektor, skole, gang- sykkelvei eller annen 

infrastruktur?  

B. Hvor langt er det til eksisterende vann - og avløpsnett?  

 

12. Beredskap og sikkerhet  
Kan arealdisponeringen ha betydning for økt ras -, og flomfare, stråling eller andre risikofaktorer? Da må en se 

på om:  

A. Er området flomutsatt?  

B. Er det rasfare i området?  

C. Finnes mistanke om radonfare?  
D. Høyspentledninger i området?  

E. Annet?  

 

 

 

Annen informasjon  
Det foreligger arealinformasjon som er tilgjengelig i offentlige databaser. Liste med link til relevante 

dokumenter ligger på kommunens hjemmeside/ kommuneplan. Kommunen vil søke å bistå 

forslagsstillere med relevant informasjon fra egne kilder der det er nødvendig, ut over det som 

fremkommer i offentlige databaser.   

 

 


