
Oppsummering av merknader til planprogram 

 

Avsender Innspill Kommentarer 

Statsforvalteren i 
Oslo og Viken a) Vi viser til at det i kommuneplanens arealdel 2015-2027 legges 

opp til en beskjeden vekst i Skotselv. Ved forrige rullering av 
kommuneplanen (2015-2027) ble noen av boligområdene i 
Skotselv tatt ut. Statsforvalteren vil derfor fraråde kommunen å 
regulere nye store boligområder.  

 

 

b) Planområdet grenser til et større areal med svært verdifull 
dyrka jord som det er av nasjonal interesse å bevare, slik at det 
kan gi grunnlag for produksjon av mat i framtiden. For å unngå 
press på jordbruksarealene mener vi det må planlegges med 
sikte på å unngå eller minimere potensielle konflikter mellom 
bolig- og landbruksinteressene. Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at 
dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, og dyrkbar mark 
skal ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon. 
Innenfor planområdet er det forekomster av dyrka jord. I den 
grad disse blir omdisponert, mener vi det må vurderes krav til 
jordflytting for å forbedre andre matproduserende områder, og 
opprettholde eller øke matproduksjonen. 
 

c) En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet 
for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek 
må sikres i planprosessen. Videre må det legges vekt på 
trafikksikre løsninger og trygg skolevei.  

d) Klimaendringene er allerede i gang og det kan blant annet 
forventes at det vil opptre flere og kraftigere ekstremregn 
fremover. Konsekvenser av dette må kartlegges, og kommunens 
klimatilpasningsevne må vurderes. Naturlige flomveier må 
kartlegges og i størst mulig grad bevares. Vi merker oss at 

 
a) Kommunen ønsker å legge til rette for et variert boligtilbud i hele 

kommunen. Øvre Eiker kommune har som målsetning å utvikle steder 
og nabolag som stimulerer til felleskap, generasjonsblanding og god 
folkehelse (Planstrategi 2020-2023). Området som her reguleres vil 
være et alternativ til de sentrumsnære områdene rundt knutepunktene 
med høy tetthet. I planforslaget vil det bli vektlagt store tomter med 
«normal utnyttelse». Det er ikke snakk om å ta i bruk ny jomfruelig mark 
i dette område, men videreutvikle et potensial som finnes på den gamle 
fengselstomta.  
 

b) Når planprogrammet ble sendt på høring, var del av dyrka mark tatt 
med i plangrensen. Dette området er nå vurdert til ikke å omfatte 
detaljreguleringsplanen. Planforslaget vi således ikke berøre dyrka mark, 
men kun områder som i dag er tatt i bruk til utbyggingsformål.  

 

 

 

 

 

c) Lekemuligheter og forhold til skolevei vil bli vektlagt i planarbeidet og 
omtalt i planbeskrivelsen.  

 

 

 

 



grunnforhold, samt overflatevann og flomveier er tema for 
konsekvensutredninger. Vi forventer at tiltak for å håndtere 
overvann inngår som en del av planarbeidet. Vi ber om at det 
benyttes siste anbefalinger fra Norsk klimaservicesenter for 
klimapåslag for overvann: 
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/rapporter-og-
publikasjoner/_attachment/14869?_ts=16b02bdea3a 
 

e) I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy blir vurdert og 
ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets 
støyretningslinje T-1442/2016. Ber om at støyutredningen 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige 
støytiltak blir innarbeidet i planen. Vi ber i den sammenheng om 
at støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir tatt inn i 
bestemmelsene slik at den blir juridisk bindende for området.  
 

f) Ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en 
universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres 
spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne 
reguleringsbestemmelser.  
 

g) Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante 
føringer for planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018). 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014). 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 
i planleggingen (1995). 

d) Planområdet er nærmest flatt og innehar ingen bekker eller elver i eller 
ved planområdet. Øver Eiker kommune vil lage en GIS-analyse som angir 
naturlige flomveier. Tiltak for å håndtere (framtidig) overvann bil bli 
beskrevet. Siste anbefalinger fra Norsk klimaservicesenter for 
klimapåslag for overvann vil bli benyttet dersom kommunen ikke har 
egne regler for klimapåslag.  
 
 

 

 

 

e) Trafikkstøy skal utredes som el av planarbeidet og evt. hensynssoner 
legges inn i plankartet med tilhørende bestemmelser. Forslag til 
støytiltak vil bli omtalt dersom dette viser seg å være nødvendig.  

 

 

 

f) Det vil bli redegjort for hvorvidt området skal legges til rette for 
universell tilgjengelighet utover TEK 17.   

 

g) Statlige retningslinjer tas til orientering.  

Mattilsynet  Mattilsynet er kjent med at Øvre Eiker kommunale vannverk leverer 
drikkevann til Skotselv og enheter innenfor planområdet i dag. 

Vi forventer at løsninger for drikkevann blir innarbeidet i kommende 
planbeskrivelse med bestemmelser. Øvre Eiker kommune må 
vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har en reell 
mulighet til å utvide og sikre trygt og tilstrekkelig drikkevann til ny 
aktivitet og nye enheter på eiendommen. 

Løsninger for drikkevann vil bli omtalt i planbeskrivelsen og om nødvendig 
sikret gjennom rekkefølgebestemmer.   

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/rapporter-og-publikasjoner/_attachment/14869?_ts=16b02bdea3a
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/rapporter-og-publikasjoner/_attachment/14869?_ts=16b02bdea3a


Vedlikehold og utskifting av ledningsnett drikkevann bør vurderes 
som del av arbeidene med ombygging og nybygging innenfor 
planområdet. 

NVE Gitt et generelt  varsel  Tas til orientering. 

Viken 
Fylkeskommune a) Reguleringsplanen vil være i strid med gjeldende arealformål i 

kommuneplanen. Generelt anbefaler vi at arealbruk avklares i 
overordna plan før reguleringsplan, som gir større muligheter til 
en helhetlig vurdering med tanke på kommunens 
tettstedsutvikling.  

 

 

 

b) Fortetting i sentrumsnære områder gir gode muligheter for bruk 
av sykkel og gange som transportform. Skotselv er et mindre 
tettsted i kommunen, og hoveddelen av boligveksten bør skje i 
Hokksund og Vestfossen. Planforslaget må ses i sammenheng 
med behov for sammenhengende gang- og 
sykkelvegforbindelser som et viktig tiltak for å øke andelen 
gående og syklende og for at flere velger å la bilen stå. 

c) Vi anbefaler at lekeareal og uteoppholdsareal vises i plankartet 
med arealformål for dette. Vi anbefaler at det stilles 
rekkefølgekrav om opparbeiding, og bestemmelser som sikrer 
en utforming som er egnet til lek og utfoldelse til ulike årstider 
og som møteplass også på tvers av generasjoner. Det bør sikres 
lekeareal for varierte grupper av barn og unge tilpasset 
omfanget av utbyggingen. Lekeareal skal ikke være brattere enn 
1:3, ikke være smalere enn 10 meter og være tilstrekkelig 
skjermet for støy (under grenseverdiene for gul støysone) og 
skjermet fra fare som eksempelvis trafikk. Arealene skal også ha 
gode solforhold. Vi anbefaler at det redegjøres for dette i 
planbeskrivelsen. Det kan være hensiktsmessig med bruk av sol- 

 
a) Frem til 2019 ble området benyttet til fengsel. Fengselsvirksomheten var 

i tråd med gjeldende kommuneplan (tjenesteyting). Nå som denne 
virksomheten er avviklet, sitter kommunen igjen med store areal til 
dette formålet. Arealformål av en størrelsesorden som ikke er 
realiserbart/som det ikke er uttalt behov for i Skotselv. Kommunen 
ønsker å tilrettelegge for utvikling av tettstedet ved å regulere til 
boligformål ev i kombinasjon med andre allmennyttige formål. Gjeldede 
kommuneplan er av eldre dato og arbeid med rullering av 
kommuneplanen er igangsatt.   
 

b) Skotselv er som det sies her et mindre tettsted i kommunen. 
Kollektivdekningen er liten, (det er for eksempel ikke togtilbud), det er 
begrenset med service- og tjenestetilbud på stedet, det er få 
arbeidsplasser og mange av kultur- og fritidstilbudene ligger øvrige 
steder i kommunen. Det er mulig å tilrettelegge for gang og sykkel innad 
i tettstedet, men bilen og gode parkeringsmuligheter vil nok være et 
viktig premiss for å bosette seg i Skotselv, og for å kunne pendle til 
andre deler av kommunen/ut av kommunen.   

 

 

 

 

c) Anbefalinger i forhold til lek og uteoppholdsarealer tas til etterretning. 

 

 

 



og skyggeanalyse for å synliggjøre solforhold på 
uteoppholdsareal og lekeareal.  
 

d) Vi viser også til at det er krav om tilrettelegging for medvirkning 
med barn og unge i de rikspolitiske retningslinjene samt Plan- 
og bygningslovens § 5-1.  
 

e) Vi ser det som positivt at jordbruksareal som er omdisponert i 
gjeldende arealplaner skal tilbakeføres til LNFR-formålVi ber om 
at eventuelt annet jordbruksareal innenfor planområdet 
ivaretas med LNFR-formål. 
 

f) Vi anbefaler at snitt og eventuell 3D-modell viser den 
maksimale utnyttelsen som planforslaget åpner for. Vi anbefaler 
at det gjennom plankart og bestemmelser sikres en utforming 
av bebyggelsen som harmonerer med omgivelsene og gir 
begrensede terrenginngrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Det må utarbeides en trafikkanalyse som må omfatte alle 
trafikantgrupper og som synliggjør de trafikkmessige 
virkningene av planen. Forholdet til dagens/fremtidig 
trafikksituasjon, trafikkavvikling, kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder trygg skoleveg) 
må redegjøres for. I tillegg må kapasitet og belastning i 
kryss/avkjørsler som følge av planforslaget redegjøres for. Vi 
viser til temakartet i kommuneplanen med oversikt over 
opparbeidede og planlagte gang og sykkelveger og fortau ved 
Skotselv. Transformasjon og fortetting av området medfører en 
lengre periode med anleggsarbeid. Trafikksikkerheten og 

 

 

 

 

 

d) Grendeutvalget brukes som en lokal medvirkingspart som vil kunne 
ivareta barn- og unges interesser.  

 

e) Når planprogrammet ble sendt på høring, var del av dyrka mark tatt 
med i plangrensen. Dette området er nå vurdert til ikke å omfatte 
detaljreguleringsplanen pga. høye kostnader knyttet til kulturminne- 
registreringer. Endring av arealbruk (fra tjenesteyting til LNF tas 
gjennom revisjon av kommuneplanen)   
 

f) Bruk av snitt og 3D modell kan bli aktuelt. Det skal lags bestemmelser 
som er tilpasset stedets karakter og målestokk. 
Det er ikke aktuelt med store terrenginngrep på dette flate stedet og 
med grunnproblematikk (kvikkleire) 
  

 

 

 

 

g) Det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse i tilknytning til planen.  

 

 

 



fremkommeligheten til myke trafikanter innenfor planområdet 
(herunder trygg skoleveg, trygge ferdselsårer og 
krysningspunkt) må ivaretas gjennom hele anleggsprosessen.  
 

h) Byggegrensene langs fv. 2738 og fv. 2842 må hensyntas og 
fastsettes i reguleringsplanen.  
 

i) Vi viser til T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen» som må legges til grunn i planleggingen. 
  

j) Det skal være tilstrekkelig grunn langs fylkesvegen til å drifte og 
vedlikeholde vegen og sideterrenget på en tilfredsstillende 
måte. Arealet langs fylkesvegene må derfor reguleres til annen 
veggrunn-teknisk anlegg. Ved arbeid på eller langs fylkesveg må 
det inngås gjennomføringsavtale med Viken fylkeskommune før 
tiltak kan iverksettes. 
 

k) Vi gjør oppmerksom på at følgene bygninger innenfor 
planområdet står oppført med verneverdi i kommunens 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (vedtatt 12. 
oktober 2016):  

 Hasselveien 19. Hovedbygning på Sanssouci oppført i 1895. 
Bygningen er gjenreist etter brann og er trolig plasser på samme 
grunnmur som tidligere representasjonsbygg for Hassel verk. 
Bygningen er vurdert til å ha høy verneverdi (vernestatus B).  

 Hasselveien 27. Bolighus for vaktmester oppført i 1920-årene. 
Bygningen er vurdert til å ha høy verneverdi (vernestatus B).  

  Hasselveien 29. Bolighus for rektor oppført i 1920-årene. 
Bygningen er også blitt brukt som prestekontor. Bygningen er 
vurdert til å ha høy verneverdi (vernestatus B). Det gamle 
hageanlegget mellom Hasselveien 19 og Hasselveien 27 og 29 er 
bevart. Hageanlegget viser blant annet på flyfoto fra 1959 
(1881.no), der hageanlegget vises med en vei/sti med to 
trerekker (allé) og en korsformet vei med dam. Vi anbefaler at 
Hasselveien 19, 27 og 29 og det gamle hageanlegget avmerkes 
som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. 

 

 

 

 

 

 

h) Krav til fastsetting av byggegrenser tas til etterretning 
 
 

i) Tas til etterretning. 
 

 

j) Det blir regulert areal langs fylkesveien til annen veggrunn – tekniske 
anlegg. Vi vil forholde oss til gjeldende eiendomsgrenser når areal til 
annen veggrunn reguleres (= variert bredde).  

 

k) Det ble gjort en faglig vurdering av byggene forut for planarbeidet. 
Hensikten var å få kartlagt hvorvidt de var egent for ombygging til 
boligformål. Det er angitt at administrasjonsbygget kan bygge om til 5 
boenheter og at de øvrige to byggene bør søkes revet.  
 
Det vil her være en potensiell interessekonflikt mellom bevaring og 
utvikling. 
 
Planen vil måtte søke en langvarig løsning som sikrer flere interesser, 
uten at dette er avklart hvordan på nåværende tidspunkt.  
 
 
 
 



Det bør knyttes bestemmelser til hensynssonen som sikrer at 
kulturminnene bevares og at nye tiltak skal ta hensyn til de 
verneverdige bygningene og hageanlegget. Vi anbefaler også at 
det utarbeides bestemmelser som åpner opp for at det gamle 
hageanlegget kan tilbakeføres. 
 

l) Planområdet er ikke tidligere arkeologisk registrert. Med 
bakgrunn i topografi og de tidligere registrerte funnene i 
området, vurderer vi det som sannsynlig at tiltaket vil komme i 
konflikt med uregistrerte automatisk fredete kulturminner. Vi 
ser det derfor som nødvendig å gjennomføre en arkeologisk 
registrering, jf. kulturminneloven § 9, for å kunne uttale oss til 
tiltaket. Den sørlige del av planområdet (jfr kart under) vil 
registreres ved maskinell søkesjakting.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
l) Forhold til arkeologiske registeringer er avklart med Viken 

fylkeskommune. Aktuelt område mht sjakting tas ut av planen. Krav til 
registering bortfaller. 

 

 

 

 

 


