
 

 

Innspill til sentrumsplan for Hokksund – 1.gangs behandling 

 

(Kolonnen jp. viser til journalpostens nummer i kommunens arkivsystem. Fullstendige uttalelser ligger på 

fellesområdet i numerisk rekkefølge) 

Jp. Innspill Kommentar 
61/
63 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen anser planarbeidet for å være 
utarbeidet for å kunne fungere som et godt 
verktøy for å styre arealbruken i Hokksund 
sentrum. Fylkesmannen har ingen innsigelser, men 
har kommentarer til bl.a. forhold knytta til 
samordna areal- og transportplanlegging, plankart, 
overvannshåndtering og ROS-analyse. 

Samordna areal- og transportplanlegging. 
Innspillet støtter Vegvesenets merknad om 
mangelfull vurdering rundt bussholdeplasser. 
Bussholdeplass både langs Rv35 og Rådhusgata. 
Planen ivaretar utvikling av knutepunkt 
Hokksund, jf. mulighetsstudie for knutepunkt. 
Plankart. Kartet viser hensynssone for flom. 
Sonen er svært liten og vises i kartet. 
Tegnforklaring mv. var i utsendelsen vedlagt som 
eget dokument for lesbarhetens skyld. Kartet er 
utarbeidet med tegnforklaring. Område markert 
trafikkformål påtegnes parkering. 
Overvann. Teknisk forskrift har bestemmelser for 
å unngå økt avrenning av overvann ved 
utbygging. Dette mener rådmannen i 
utgangspunktet er tilstrekkelig. Overordna 
løsninger er vurdert i planprosessen, men 
suppleres noe. 
ROS-analyse: Er oppdatert. 

61-
2 

Statens Vegvesen 
Vegvesenet har innsigelser til følgende: 
1. Manglende hensyn til Rv 35 
2. Mangelfull løsning for buss 
3. Mangelfull løsning for syklende 
4. Manglende dokumentasjon/løsninger for 

skolevei 
Innsigelsene er utdypet i uttalelsen. 

1. Byggegrense er lagt inn i revidert forslag for 
å ivareta fremtidig utvikling av Rv35 spesielt 
for gående og syklende. 

2. Bussholdeplass både langs Rv35 og 
Rådhusgata. Planen ivaretar utvikling av 
knutepunkt Hokksund, jf mulighetsstudie for 
knutepunkt. 

3. Det er lagt inn en ny trasé i plankartet for 
gjennomgående sykkelvei i 
Tangengata/Haugveien. 

4. Løsningene foreligger. Planbeskrivelsen er 
oppdatert.  

58 Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Generell uttalelse uten innhold konkret på denne 
planen. 

 

46 Bane NOR 

Innsigelse til manglende byggegrense på felt B1. 
Ber om at mulighetsstudien fra 
knutepunktprosjektet følges opp i planen, spesielt 
undergang i Haugveiens forlengelse. 
Ber om rekkefølgebestemmelse om gjerde. Bør 
ivareta bussholdeplasser som gateterminal i 
Rådhusgata.  
Viser til avtale med EEU og ber om at 
“trekanttomta” og ungdomsskoletomta reguleres 
til sentrumsformål. 

 
Manglende byggegrense er en forglemmelse og 
er nå satt til 25m slik at innsigelsen er 
etterkommet. Bestemmelse om byggegrense 
oppdateres i tråd med innspill. 
Innspill om rekkefølgebestemmelse 
imøtekommes. 
Vedrørende Trekanttomta så har kommunen 
vært tydelige på at tomta vil avsettes til 
parkering på bakgrunn av at Bane NOR ikke viser 
alternativ plassering av offentlig parkering. 
Ungdomsskoletomta er i tråd med 
kommuneplanen som sier sentrumsformål, men 
noe begrenset i formålsangivelsen. 



 

 

68 Buskerud Fylkeskommune 

Mener generelt at det ligger mange gode grep i 
planforslaget. Fylkeskommunen har ingen 
innsigelser, men kommenterer spesielt følgende 
temaer: Barn og unge, Myke trafikanter, Parkering 
og bygningsvern/kulturminner. 

Barn og unge. Fylkeskommunen synes fornøyd 
med planforslaget. 
Myke trafikanter. Krav til sykkelparkering er 
justert.  
Planforslaget omfatter ikke knutepunktet. Her 
viser kommunen til mulighetsstudien. 
Parkering. Planen tar ikke stilling til hvorvidt 
kommunen skal innføre oppfølging av 
parkeringsbestemmelser. 
Bygningsvern/kulturminner: Planforslaget er 
justert. For øvrig kan det sies at kommunen i sitt 
forslag har vektlagt Hokksund sentrums historikk 
og ikke kun enkeltbygg. 

47 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 

(RfD) 

Ber om justering av bestemmelse om 
renovasjonsløsninger slik at løsninger skal være i 
tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer fra 
RfD. 

 
 
Imøtekommes. 

43 Mattilsynet 

Mattilsynet har ingen innvendinger da drikkevann 
er tilstrekkelig ivaretatt. 

 
Ivaretatt. 

59 Fagforbundet/Skolelederforbundet/ 

Utdanningsforbundet 
Mener hele ungdomsskoletomta bør reserveres for 
fremtidig skole med uteområder. 

Innspillet er registrert. Området reguleres med 
mulighet for bl.a. skole. Hvorvidt eiendommen 
skal selges eller ikke tas ikke stilling til i 
reguleringsplanen. 

52 Hokksund Byutvalg 
Må bevare identiteten (sjela) til Hokksund. 
Bygningene Step In, Telegrafen, Gamle Apoteket 
og gamle banken må bevares. Butikker og 
næringsvirksomhet i første etasje. Brede fortau 
med avstand mellom butikkinngang og trafikk. 
Høyden på bebyggelsen holdes på minimum langs 
sentrumsgata for så å trappes opp. 
Legge til rette for aktivitet. Mangler i dag arealer 
hvor barn og ungdom kan boltre seg. Det må stilles 
krav til utbyggere om å finansiere bygging av 
aktivitetsområde. Svært positive til Park (P2). 
Ungdomsskoletomta må ikke selges. 
Hokksund må dyrke og utvikle det vi er gode på. 
Vedlikehold av sentrum er svært viktig. 

Planforslaget er justert hva gjelder ivaretakelse 
av bygninger. 
Fortau og fortausliv er ivaretatt i planen. 
Høringsutkastet legger til rette for gode 
parkarealer med mulighet for aktiv bruk. 
Ungdomsskoletomta – se svar til Fagforbundet 
m.fl. 

54 Eiker Eiendomsutvikling AS 

Uheldig at eiendommen med Stasjonsgata 30 
avsettes til grøntområde. Mener parkområder bør 
etableres på kommunal grunn. 

Det understrekes at det er ca. halvparten av 
arealet for Stasjonsgata 30 som foreslås til 
aktivitetspark. Resterende areal ligger på 
kommunal grunn.  
Administrasjonen har hatt møte med daglig leder 
og styreleder i EEU. EEU er først og fremst 
opptatt av verdien på eiendommen og at denne i 
så fall blir kompensert.   

57 Hokksund Handelstandsforening 

Langtidsparkering utenfor sentrum for å frigjøre 
plasser til besøkende. Behold gratis parkering. 
Tiltalende og velholdte veier til sentrum. 
Grønne arealer. Barnevennlig – aktiviteter for barn. 
Spisesteder tilpasset kundenes behov. 
Lite byhotell med utgang i handlegata. 

I høringsdokumentet skisseres løsning for å legge 
langtidsparkering utenfor planområdet. Planen 
tar ikke stilling til betalingsparkering eller annen 
oppføring av parkeringsbestemmelsene, men 
dersom man skal klare å beholde 
korttidsplassene i sentrum må man forvente en 
oppfølging av til enhver tids gjeldende skilting. 
Planen legger opp til grønne arealer og 



 

 

aktivitetsområder for allmennheten. 
Formålet er endret til sentrumsformål for mange 
av feltene. Dette for å åpne for 
hotell/overnatting og bevertning. 

66 Ragnhild Skretteberg 

Ser ikke grunner til å bevare eksisterende 
bygninger unntatt Stasjonsgata 43 og 70, forutsatt 
god estetikk og arkitektur. 
Større areal enn foreslått må avsettes til park-
områder p.g.a. høy utnyttelse. 
BFKT8 må ha lavere byggehøyde enn 11m. Vei 
mellom Østre Nøstegate må opprettholdes. 
B5,6,7,8 og 9 må ha klart definerte bestemmelser 
om nedtrapping av byggehøyde. 
Også områder utenfor Stasjonsgata må ha 
bestemmelser om estetikk m.m. 
Ønsker politisk behandling av byggesaker. 

Planforslaget er justert hva gjelder ivaretakelse 
av bygninger. 
 
Byggehøydene i kommuneplanens høydekart er i 
hovedsak fulgt opp. Det er gjort noen konkrete 
vurderinger i forhold til mulighet for å 
gjenoppbygge eksisterende bygninger ved f.eks. 
brann. Det som i høydekartet er avsatt til 
nedtrappingsområde er detaljert i planen slik at 
både utbyggere og naboer har konkrete høyder å 
forholde seg til. 
Hensikten med en reguleringsplan er bl.a. å lette 
byggesaksbehandlingen. Det er vanskelig å se for 
seg politisk behandling av alle saker med stadig 
skjerpa krav om effektivitet. Rådmannen har god 
praksis med å involvere politikerne i kompliserte 
byggesaker. 

65 May og Rune Sandberg Engelien 

Positiv til bom i Vestre Nøstegate og grøntareal 
langs elvekanten i samme gate. 

Jf. forslag 

64 Dark Arkitekter på vegne av Vestaksen Hokksund 

Sentrum AS 
Uttaler seg til BFTK5 hvor de er grunneier:  
Mener etasjehøyden er for lav, snitt 2,9m. Bør økes 
til 3,1m eller regulere etasjetall. 
Mener park P2 er for stor og feilplassert. Foreslår 
bestemmelse om byrom innenfor området.  
Ønsker åpning for parkering på 1.etg.plan internt i 
feltet. 
Ønsker mulighet for skoleformål innenfor feltet. 
Ber om at byggegrense mot Stasjonsgata fjernes. 

Planforslaget forholder seg til kommuneplanens 
høydekart. Det er ikke lenger mulighet til å 
benytte etasjetall i reguleringsplan. 
P2 er dimensjonert etter at Hokksund skal vokse 
betydelig. Sentrale offentlige friarealer er et 
viktig virkemiddel for aktivitet og opplevelser i 
sentrum både for næringsdrivende, beboere og 
besøkende. 
Parkeringsbestemmelsene er justert. 
Formålet er endret til sentrumsformål i 
plankartet. Formålet inkluderer tjenesteyting. 
Kommunen oppfatter at dette inkluderer 
undervisning. 
Byggegrensen langs Stasjonsgata er satt i linja 
med rådhuset, gamle posthuset og Stasjonsgata 
45. Dette er noe av begrunnelsen for å kunne 
tillate byggehøyde på 17,5m og fortsatt beholde 
sol og lys inn i gata. Det gir også gode muligheter 
for gateliv mellom bygninger og fortau. Med 
samme begrunnelse er også byggegrensen 
utvidet noe fra Tangengata ned mot “Gamle 
banken”. 

62 Felles uttalelse fra flere grunneiere m.m. 
Støtter fagkomiteens foreløpige merknader. 
Har kommentarer til følgende bestemmelser: 
1. 2.3 Renovasjon. Bør åpnes for ventilerte 

avfallsrom på bakkeplan. 
2. 2.5 Parkering. Maks 1 plass tas ut. 0,5 

beholdes. For høy HC-andel. For høyt krav til 
sykkelp-plasser. 

3. 2.6 Kabler(…). Makshøyde tas ut av siste 
setning 

4. 2.9 og 2.10 Sandlekeplass og lekeplass. 

1. Det er åpna for avfallsrom på bakkeplan for 
prosjekter under 20 bruksenheter. For 
prosjekter over 20 bruksenheter må 
avfallshåndtering løses med nedgravd type 
og i tråd med RfDs retningslinjer. 

2. Å fjerne maksantall strider mot statlige 
retningslinjer og forpliktelser gjennom 
buskerudbyen. Det foreslås ikke endringer i 
parkeringstallet. HC-plasser og sykkelnorm 
er justert. 

3. Etterkommes. 



 

 

Sandlekeplass passer dårlig i den type 
prosjekter som bygges i sentrum. Positive til 
bidrag til off. park forutsatt deltakelse i 
utforming og løsning. Bør etableres på 
kommunal grunn. 

5. 4 Best. til arealformål. Heis trappetårn må 
kunne plasseres i vegglivet og gå over tak også 
uten takterrasse. Brystning/rekkverk må 
komme i tillegg. Mener byggehøyde på B7, 8 
og 9 ikke er i tråd med kom.planen. 

6. 4.1.3 a) og 4.1.5. For områder med kombinert 
formål bør parkering skje i kjeller, men det må 
tillates at parkering kan skje på bakken i en 
eller flere etasjer. Varelevering på bakkeplan. 

7. 4.3.1. c,d,f,k). I områdene BFTK 2,3,5,10 bør 
bestemmelse om solforhold og lysinnslipp i 
Stasjonsgata fjernes. 

8. Hensynssonene på østsiden av Stasjonsgata 
må fjernes. 

9. Lekeområdet på sørsiden av NHUS vises som 
lekeplass og markeres grønt.  

 

4. Kommunen er forplikta til å tilrettelegge for 
ulike brukergrupper/beboere. Barn og unge 
skal ha spesielt fokus. 

5. For å redusere fasadevirkning må 
heis/trappetårn plasseres vekk fra vegglivet, 
men avstanden er justert i forslaget. 
Innspillet om oppbygg også uten anlegg av 
takterrasse etterkommes ved at 
bestemmelsen skilles fra bestemmelse om 
takterrasse. Bestemmelse om at 
brystning/rekkverk er inkludert i byggehøyde 
fjernes. Teknisk forskrift (grad av utnytting) 
vil være gjeldende. Rådmannen mener det er 
nødvendig å ha en klart definert 
nedtrappingsbestemmelse. Dette gir både 
utbyggere og naboer/berørte konkrete og 
tydelige bestemmelser å forholde seg til, slik 
at vi for fremtiden unngår tolkninger som gir 
rom for klager. 

6. Vurderingen er fortsatt at nye 
boligprosjekter må løse parkering under 
bakken. Bestemmelsene er justert for 
næringsarealer. Bestemmelsene er ikke til 
hinder for at varelevering kan skje på 
bakkeplan. 

7. Det er ønskelig med variasjon i fasader med 
hensyn til oppdeling og høyder. 
Bestemmelsen skal ivareta bl.a. dette. 

8. Hensynssonene i planen er endret. 
9. Området er en del av skoleområdet og må 

vises slik på kartet. Området inngår i totalen 
som beskriver størrelsen på leke-
/aktivitetsområder i sentrum, slik vi 
oppfatter merknaden. 

56 Nøstetangen vel 
Høringsutkastet ser i utgangspunktet veldig bra og 
forståelig ut. Noen kommentarer: 
1. B4. Byggehøyde må endres fra 9m til 7,5m. 
2. B6. Byggehøyde må endre fra 9m til 7,5m i 

sone langs Vestre Nøstegate. 
3. B5, 6, 7, 8, 9. Viktig med tydelige 

bestemmelser i områder med nedtrapping av 
byggehøyde slik som foreslått. 

4. Anbefaler sterkt at alle 12 foreslåtte 
hensynssoner må vedtas. 

5. Foreslår at alle nye byggesøknader skal inn til 
en overordna godkjennelse før byggetillatelse 
gis. 

1. Ut fra en totalvurdering av byggehøydene i 
området anbefaler rådmannen at høydene 
settes til 9m. 

2. Ut fra en totalvurdering av byggehøydene i 
området anbefaler rådmannen at høydene 
settes til 9m.  

3. Ivaretatt i planen. 
4. Hensynssonene er endret. 
5. Se svar til merknad fra Ragnhild Skretteberg. 

55 Eiker Eiendom 
Eier gbnr 77/342 og 1246 i område BFTK1. Kritisk 
til at det ikke skal tillates avkjøringer eller inngang 
til forretningslokaler fra Drammensveien og ber 
om at dette vurderes nærmere. Bekymret for at 
eiendommene ikke kan benyttes som følge av 
reguleringen. 

Området er regulert med krav om detaljplan. Det 
forutsettes at adkomst til alle eiendommer løses i 
detaljreguleringen. Det er ikke ønskelig med nye 
avkjøringer direkte til Drammensveien. Innganger 
til forretninger fra Drammensveien vil være 
negativt med de bredder og byggegrenser som er 
lagt i planen. 

53 Berit Solum 

Trenger klart definert beskrivelse av nedtrapping 
Se svar til tilsvarende spørsmål ovenfor. 
 



 

 

av byggehøyde. 
Alle nye byggeprosjekter bør inntil en overordna 
godkjennelse før byggetillatelse gis. 
Veiforbindelsen mellom Østre Nøstegate og 
Stasjonsgata må opprettholdes. 

Forbindelsen mellom Østre Nøstegate og 
Stasjonsgata forbi Apoteket og blomsterbutikken 
er ikke regulert som kjørevei. Heller ikke i 
reguleringsplan for Nøsteområdet (som gjelder i 
dag). Forbindelsen går over det som er torgareal. 
Det er ingen konkrete planer om å stenge 
forbindelsen. 

51 Olav Raddum 
Kritisk til prosjektet Hokksund Paviljong og ber om 
at det tas ut av planen. 

Hokksund paviljong er ikke et konkret prosjekt 
men en mulighetsstudie for å illustrere annen 
bruk enn dagens, som ville vært innenfor 
foreslått planformål. Gjennom 
medvirkningsprosessen har kontakt med elva 
blitt etterspurt. 

50 Overvik Utvikling AS på vegne av Opsahlhaven AS 
Enig med rådmannen i at p-kravet må reduseres. 
Foreslår å differensiere mellom leiligheter over og 
under 50m². 0,5 under og 1 over. Positiv til 
makskrav. Foreslår også reduksjon i minstekravet 
ved bildelingsordninger. 

Parkeringsbestemmelsene er justert. 

48 Runi Steen 
Ønsker park med god lekeplass. 

Planforslaget ivaretar ønsket. 

49 Jørgen Hovde 

En av de ledige tomtene nært rådhuset må 
reguleres til bibliotekbygg. Det kan også ha kultur 
og kinosal, kafedrift og møte- og studiorom. 

Det vil innenfor foreslått regulering være 
mulighet for å gjennomføre forslaget. 

60 Gunn Farkvam 

Mange gode forslag i planen, f.eks. stor kombinert 
park og lekeplass, og møteplass på bruhjørnet. 
Bra å ta vare på flere av de eldre husa i gata. 
Stasjonsgata 91 og 93 må tas vare på som 
bindeledd mellom stasjonen og sentrum. 
Rådhusgata 4 har høy verneverdi og bør tas vare 
på. Tungtrafikken må ut av sentrum. Unødvendig 
med fartsdump mellom stasjonen og Stasjonsgata 
93. 

Hensynssonene er justert. Stasjonsgata 91 og 93 
er del av et område som er foreslått 
detaljregulert, og vil få sin vurdering der. 
Reguleringsplanen tar ikke stilling til andelen 
tungtrafikk gjennom sentrum, men Rådhusgata 
er gjennomfartsåre. Hvorvidt tungtrafikken bør 
ledes utenom sentrum vil være noe kommunen 
må ta stilling til i nær dialog med 
næringsdrivende og Statens Vegvesen. 
Fartsdump er opphøyd gangfelt. 
 

69 Jan Sandberg 
Generelt fornøyd med planen. Spesielt opptatt av 
Vestre Nøstegate. Bra at nedre del av VN stenges 
for gjennomkjøring. VN bør være forbeholdt 
gående og syklende med kun biltrafikk til 
eiendommene. 

Jf. forslaget. 

70 Kato Lunder 
Støtter paviljong på bruhjørnet og bro fra 
Nøstetangen til Loe-siden. Hokksund bør skape sin 
egen “spikersuppa” med lekeplass på sommer og 
isflate på vinter. Helsehus bør prioriteres. 

Jf. forslaget. 

 


