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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Partum Eiendom As (Tidligere Harakollen Boligutvikling 
As) for utarbeidelse av detaljreguleringsplan «Harakollen boligfelt B18». Planen legger til 
rette for ulike boligformål innenfor et areal på om lag 41daa. Tor Einar Lundteigen har vært 
Partum Eiendoms kontaktperson.  

Fra Asplan Viak har Frank Jacobsen vært ansvarlig for underlag til VA-plan, Marius Eriksen 
for belysningsplan, landskapsarkitekt Thomas Mortensen har laget 3d illustrasjoner og Vidar 
Diseth har produsert reguleringsplankaret og underlag til vei. Sjur Huseby har utformet notat 
om overvannshåndtering. 

Ingvild Johnsen Jokstad har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Formål  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse, primært 
eneboligtomter.  

1.2 Planområdet og eierforhold 

Planarbeidet ble varslet felles for to område 07.11.16. Dette planforslaget omfatter område 1 

og utgjør et areal på ca 47 daa som og ligger i skogsterreng i ytterkant av dagens 

boligutvikling på Harakollen, nord for Lerberg. Planområdet omfatter i hovedsak eiendom 

100/3.  

 

Figur 1-1 Varslet planområde 

1.3 Forslagstiller, planmaker og eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak ved Kongsberg. Forslagstiller er Partum Eiendom 
As som har hatt/har en rekke andre boligprosjekter i Harakollen. 
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2 RAMMER FOR PLANARBEIDET  

2.1 Planstatus 

Planområdet er uregulert og omfattes av gjeldende kommuneplan for tettstedet Hokksund, 
vedtatt 09.12.15. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.  

 

Figur 2-1 Området som planlegges vises på kartet med sterk gul farge, øverst til venstre i bildet. 

2.2 Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser  

 Samordna areal- og transportplanlegging (T-5/93) 

 Barn og planlegging (T-2/2008) 

 Støy T- 1442 

2.3 Lokale vedtekter og retningslinjer  

 Normal for vei og gateutforming, vedtatt 22.06.16 

 Teknisk veglysnorm - utkast 05.06.16 

 Øvre Eiker kommunes VA-norm 
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3 DAGENS SITUASJON 

3.1 Beliggenhet  

Planområdet ligger i Hokksund, nord for Lerberg. Området som planlegges for 
boligbebyggelse ligger i ytterkant av et større utbyggingsfelt i Harakollen og i fortsettelsen av 
Søren Enkemanns vei i retning nordvest mot Hobbelstad/Ullern.  

 

Figur 3-1 Planområde vises med rød pil. Hokksund sentrum ligger innenfor blå sirkel.   

Med utgangspunkt i Søren Enkemanns vei, er det om lag 1 km til Lerberg med 
bensinstasjon, gatekjøkken, idrettsanlegg (Falkbanen) og Hokksund barneskole samt 
Lerberg kommunale barnehage. I tillegg ligger Harakollen private barnehage i Lautjernveien, 
bare 350 m fra planområdet.  

Det ligger en etablert lekeplass ved Harakollsvingen, om lag 350m fra planområdet. Denne 
er opparbeidet med lekeplassutstyr og liten fotballbane. For øvrig ligger det to andre 
regulerte lekeplasser ca 160m og 150m sørøst for planområdet, disse er opparbeidet med 
lekeutstyr, huske og benk (en av de forutsettes flyttes).  

Nærmeste dagligvareforretning er Coop Prix Hokksund i Storgata, om lag 1,5 km fra 
planområdet. Her ligger også hotell, museum og campingplass. Ytterligere 500m lengre 
sørover ligger Hokksund sentrum med kommuneadministrasjon, forretninger, 
jernbanestasjon, Hokksund ungdomsskole og Eiker videregående skole.  
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Figur 3-2 Planområdet (gult) og tilliggende arealer 
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3.2 Landskap, kulturlandskap og friluftsinteresser  

Planområdet ligger i et generelt hellende skogsparti mellom Harakollen boligfelt i øst og 
jordbruksmark i vest. Området er i hovedsak kupert med bratte fjellsider og koller, men har et 
flatt parti lengst nordvest som er godt egnet til boligbebyggelse med god utsikt til Hokksund 
sentrum og Eikerbygdene.  

 

Figur 3-3 Bilde  tatt fra bruenden i Hokksund. Planområdet vises med rød pil. 

 

Figur 3-4 Bilde tatt inne fra planområdet med utsikt sørover. Ståsted er fra regulert veg SKV4 
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Friluftsinteressene knytter seg først og fremst til ski- og turmuligheter i Finnemarka. Lauvtjern 
som ligger om lag 1 km nord, er et populært badevann for Hokksunds befolkning. Vannet har 
bilforbindelse vestfra, men kan også nås via sti fra Lauvtjernveien. Her er det 
parkeringsmuligheter i Harakollsvingen. I dag går det en skiløype i nedkant av planområdet 
som en øst-vestforbindelse fra parkerings-/velteplass ved Lautjernveien til Hasselbakken og 
Ullern. Se Figur 3-5 Kartet er hentet fra skispor.no og viser oppkjørte løyper (grå strek) fra 
parkering/velteplass (blå sirkel) til Hasselbakken (rød sirkel). De siste årene har løypa vært 
kjørt på nordsiden av boligområdet som her vises med gul sirkel. 

 

Figur 3-5 Kartet er hentet fra skispor.no og viser oppkjørte løyper (grå strek) fra parkering/velteplass (blå sirkel) til 
Hasselbakken (rød sirkel).  

3.3 Grunnforhold og rasfare  

 

Figur 3-6 Løsmassekart 
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Området består i hovedsak av helt eller delvis bart fjell og forvitringsmateriale jf. NGUs 
innsynsbase.  

 

Figur 3-7 Bergrunnskart som dekker areal øst for planområdet. 

Det finnes ikke berggrunnskart over planområdet, men det er tenkelig å finne enten 
sedimentære bergarter som kalkstein (grønn farge) eller eruptive bergarter som alkalisyenitt 
og rombeporfyrlava (rosa farge) innenfor planområdet da dette er registrert i nærheten.  

Det er ikke registret fare for erosjon eller skred.  

3.4 Miljøfaglige forhold 

Området ligger ca 800 m nord for hovedveien rv. 35 og er omkranset av skogsarealer, jorder 
og boligbebyggelse. Det finnes ingen støyende eller forurensede virksomheter i nærheten.  

3.5 Naturmangfold og kulturminner 

Området er undersøkt av naturforvaltere fra Asplan Viak vinteren 2014 og sommeren 2016.  

Planområdet består for det meste av relativt nylig hogd skog hvor det står igjen enkelte trær 
eller planta skog. Ellers finnes tidligere åpen slåtteeng/naturbeitemark (som nå er gjenvokst 
med yngre, tett løvskog) samt fulldyrka mark i kanten av planområdet i vest og nord. 
Gjennom planområdet går det en traktorvei.  

Forekommende treslag i området er furu, gran, osp, hengebjørk, selje samt enkelte 
spisslønn og ask. I busksjiktet finnes hassel, hagtorn og rosebusker.  
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Det aller meste av planområdet har ingen spesielle naturverdier, men det er avgrenset én 
naturtypelokalitet med verdi C-lokalt viktig. Dette er et mindre restområde med slåttemark 
som fortsatt er delvis åpent selv om gjengroing er i ferd med å ødelegge verdiene.  For mer 
detaljert beskrivelse av naturmangfoldet vises det til egen rapport.  

 

Figur 3-8 Naturtypelokaliteten «Slåttemark» finnes i planområdes randsone.  

Det ble i forbindelse med reguleringsplanarbeidet foretatt en kulturminneregistrering. Det ble 
ikke registret funn av automatisk fredede kulturminner, men funnet 5 rydningsrøyser og 1 
steinstreng. For mer detaljert beskrivelse av kulturminnene vises det til egen rapport.  

 

Figur 3-9 Oversikt over rydningsrøyser og steinstreng som er funnet innenfor varslet planområde. 



 13 

 

Partum Eiendom AS Asplan Viak AS 

 

Harakollen er et større boligprosjekt i Hokksund. Det er etablert kjørevei (Lauvtjernveien) fra 
rv. 35 ved rundkjøringa vest for Lerbergkrysset og frem til Harakollsvingen. Dette er feltets 
samlevei. Denne er etablert med ensidig g/s-vei. Etablering av rundkjøring i rv. 35 var vilkår 
for utbygging i Harakollen, og den nye rundkjøringa har god kapasitet til fremtidig utbygging 
og kommende trafikk.  

Nærmeste bussholdeplass er ved Lerbergkrysset. Lerberg har bussholdeplass for både 
regional og lokal busstrafikk. Bussrutene mellom Oslo og Førde har stoppested her, og de 
regionale bussene fra bl.a. Vikersund til Drammen stopper her og /eller på bussholdeplass 
om lag 500 lengre nord i Ringeriksveien (rv. 35).  

3.6 Støy 

3.6.1 Trafikkstøy langs Søren Enkemanns vei  

Planforslaget åpner for 40 nye boenheter som vil få sin adkomst fra Søren Enkemanns vei. 
40 enheter genererer en ÅDT på om lag 160.  Erfaringstall tilsier at man må over 300 ÅDT 
for at støyskjerming etter gjeldende retningslinjer vil kunne bli aktuelt. Med ÅDT rundt 160, vil 
støysoner mest sannsynlig begrense seg til vegskråninger/grøfter og ikke boligområder.  

3.6.2 Trafikkstøy langs Lautjernveien 

Multiconsult utførte i 2016 en støyanalyse for Harakollen Utvikling As som gjaldt område B1. 
Analysen ligger vedlagt*. B1 ligger lengst sør i feltet og nærmest rv. 35. I analysen er det lagt 
til grunn 600 boenheter i Harakollen (langs Lauvtjernveien) og en turproduksjon på 4 reiser 
pr boenhet pr døgn som utgjør en ÅDT på 2400. Videre er det lagt til grunn 2% 
tungtrafikkandel og fartsgrense 40 km/t. Analysen har ikke tatt hensyn til at trafikken vil avta 
dess lengre opp i feltet man kommer. 

Det fremkommer ikke av analysen hvordan tallene for boliger er vurdert. Mange av feltene i 
Harakollen er ennå ikke ferdig utbygget, og i enkelte av feltene er det regulert både 
eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. Hvor mange enheter det maks vil bli etter full 
utbygging, er derfor noe usikkert.  

I tabellen nedenfor vises en beregning av hvor mange enheter det kan dreie seg om. Her er 
det lagt til grunn allerede regulert felt, samt felt som nå er under planlegging (B18 og B19). 
Resultatet viser med denne beregningen at Harakollen ved full utbygging vil få om lag 545 
boenheter. I tillegg kommer trafikk fra barnehage og fiskeri som ikke er tatt med i denne 
beregningen. Beregningen på 545 boenheter ligger under Multiconsults analyse som har 
antatt 600 boenheter. Forskjellen ligger enten i ulik beregning i utnyttelsesgrad for allerede 
regulerte felt, eller ved at man har lagt til grunn en større andel byggbart areal for de feltene 
som nå skal reguleres (B18 og B19).  

På bakgrunn av denne sammenligningen anses det ikke nødvendig å gjøre nye beregninger 
da planforslaget ligger innenfor de støyvurderinger som tidligere er utført. Ei heller ytterligere 
skjermingstiltak enn hva som der er angitt. 
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REGULERINGSPLAN HARAKOLLEN ØST 

FELT Regulert Beregnet 
enheter 

Utbygd jf flyfoto 

BK7 34 fradelt 38  

B9 5 ene-/tomannsboliger 6  

BB10 60 leiligheter (ca) 60  

B11 22 ene-/tomannsboliger 27  

B12 16 ene-/tomannsboliger 50  

B14 1 ene-/tomannsbolig 1  

B15 2 ene-/tomannsbolig 2  

B8  Barnehage (ikke medberegnet)   

SUM*  184  

REGULERINGSPLAN HARAKOLLEN BOLIGFELT 

B6 11 fradelt ene- og tomannsboliger 11  

B5 7 fradelt ene- og tomannsboliger 7  

B4 13 fradelt ene- og tomannsboliger 13  

B3 14,2 daa konsentrert 45  

B2 15,7 daa konsentrert  50  

B1 12,2 daa konsentrert  40  

B0 6, 3 daa konsentrert 24  

B17 Offentlig (ikke medberegnet)   

B16 17,2 daa konsentrert 1  

S7  Fiskebruk (ikke medberegnet)   

SUM**  191  

HARAKOLLEN FELT B19 

SUM  101  

HARAKOLLEN FELT B18 

 19 ene- og tomannsboliger + evt blokk   

SUM  42  

EKSISTERENDE BOLIGER NEDRE DEL AV LAUVTJERNVEIEN 

SUM  18  

TOTALT  544  

 
Figur 3-10 

* Rapporten er revidert mars 2017, uten at beregningsgrunnlag er endret 
**Lagt til grunn 1,2 enhet for områder regulert til ene- og tomannsbolig 
***Laget til grunn 2 enheter pr daa for konsentrert bebyggelse 
***Lagt til grunn 3 enheter pr daa B. 
 

3.7 Kommunaltekniske anlegg og elforsyning 

3.7.1 Vann  

Hokksund forsynes med vann fra hovedvannkilde 1, Grunnvannsverk Strømbo. 
Grunnvannsverket består av syv brønner som pumper vannet opp til et samlebasseng. 
Brønnene leverer vann av så høy kvalitet at rensetiltak er unødvendig. Det er et 
høydebasseng i Lautjernveien, på ca kote 166, som forsyner boligene i Harakollen. 
Høydebassenget er planlagt overtatt av Øvre Eiker kommune og vil ha kapasitet til å forsyne 
dette planområdet.  

3.7.2 Avløp 

Kommunen har to avløpsrenseanlegg. Hovedrenseanlegget som ligger på Loe Bruk i 
Hokksund, mottar avløpsvann fra Darbu, Vestfossen, Ormåsen og Hokksund, samt septisk 
slam fra små avløpsanlegg spredt over hele bygda.  
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Hokksund renseanlegg er et såkalt mekanisk/kjemisk anlegg. Det vil si at avløpsvannet først 
behandles mekanisk via siler. Vannet passerer deretter luftet sandfang hvor fett, kaffegrut og 
sand blir utskilt før det blir tilsatt kjemikalier som medfører at slammet skiller seg ut og 
sedimenterer på bunnen av store basseng. Dette slammet som inneholder forurensningene 
fra avløpsvannet, blir etter fortykking og sentrifugering, kjørt til Lindum hvor det blir benyttet 
til gassproduksjon. Det rensede avløpsvannet som ledes ut i Drammenselva, er normalt av 
en slik kvalitet at det tilfredsstiller alle krav som blir stilt av miljøvernmyndighetene.  
Avløpsvannet føres til renseanleggene via et omfattende transportnett som består av 
selvfalls - og trykkledninger, samt en rekke pumpestasjoner. Ledningsnettet er av varierende 
kvalitet og alder. Det meste av ledningsnettet er bygget etter 1960. Hovednettet i Harakollen 
er av nyere dato. Anlegget er/skal bli offentlig. Planområdet kan knyttes til dette 
avløpsanlegget.  

3.7.3 Overvann 

Det er etablert overvannsledninger og fordrøyningsmagasiner i/ved Lauvtjernveien.  

3.8 Estetikk og byggeskikk 

Planområdet grenser til variert boligbebyggelse i øst.  

 

Figur 3-11 Fra dagens lekplassområde og enebolig på eiendom 101/118 

 

Figur 3-12 Fra nordsiden av Søren Enkemanns vei med varierte eneboliger på eiendom 101/110 og 
101/119.  
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4 PLANFORSLAGET  

4.1 Planforslaget og reguleringsformålene 

Området er først og fremst regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med unntak av de 
bratteste områdene langs SKV2. Her er det lagt til rette for en høyere utnyttelse og 
fleremannsboliger, alternativt blokkbebyggelse.  

 

Figur 4-1 3D-modell som illustrerer planområdet. Forslag til gang- og sykkelvei er ikke vist i modellen, men angis 
her med rød strek.  
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Figur 4-2 Plankart 
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Figur 4-3 Illustrasjonsplan 
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4.1.1 Boligbebyggelse 

Snitt som vises i dette dokumentet følger også som egne vedlegg. Snittene er utarbeidet for 
å vise muligheter i forhold til terreng og infrastruktur. Andre løsninger kan bli aktuelt ved 
detaljprosjektering. 

Konsentrert bebyggelse 

Det er avsatt ett område til konsentrert bebyggelse i form av kjeda eneboliger, rekkehus, 
alternativt 4-mannsboliger og blokkbebyggelse. Eventuell blokkbebyggelse skal ha 
parkeringskjeller helt eller delvis under bakken og en tilbaketrukket toppetasje.  Antall 
enheter på feltet er maks 23. Utnyttelsesgraden er satt til 50% BYA. Feltet er bratt og smalt 
og betinger bebyggelse tilpasset dette terrenget. Det vil være fordel med parkering i 
underetasje/kjeller for å klare krav til MUA og parkering som er 2 biloppstillingsplasser pr 
boenhet, alternativt 1,3 ved utbygging til blokk. Planforslaget legger til rette for direkte 
adkomst fra SKV2, men disse skal begrenses til maks 3 stk. Planen åpner opp for 
parkeringskjeller nærmere veg en den angitte byggegrensen på 10 m. Dette for å kunne 
utnytte terrenget på en hensiktsmessig måte.  

Området henvender seg sørvest og vil ha gode sol- og utsiktsforhold denne retningen. 
Motsatt retning vil sikt og sol være begrenset av bakenforliggende fjellvegg.  

Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at uteoppholdsareal kan dekkes på verandaer, 
terrasser og balkonger men at feltet i tillegg skal ha felles sandlekeplass. Forhold til MUA og 
lek er ytterligere beskrevet i eget kapittel senere i dette dokumentet.  

 

 

Figur 4-4 Snitt F gjennom bebyggelsen i felt B. Her illustrert med parkering i underetasje/kjeller og tre boligetasjer. 
Angitt kotehøyde begrenser høyde og skal sikre bakenforliggende bebyggelse lys og utsikt.  

 

 

Figur 4-5 Snitt G gjennom bebyggelsen i felt B. Her illustrert med parkering i underetasje og 4 boligetasjer. Angitt 
kotehøyde begrenser høyde og er likt for hele området. Skal sikre felles uttrykk.  
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Frittliggende småhusbebyggelse 

I planforslaget er det regulert 19 eneboligtomter i størrelsesorden 900m2 – 1750m2. 
Tomtene henvender seg for det meste sørvest. Unntaket er tomt nr. 18 og 19 som vil ligge 
orientert mot sør.  

Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at private uteoppholdsareal skal dekkes på 
bakkeplan/terrasser, mens det er unntak for tomt 15,16,17 og18 da disse tomtene er bratte 
og mindre egnet til uteopphold.  

Utnyttelsesgraden er satt til 30% BYA. Det er angitt egne parkeringskrav i bestemmelse for å 
sikre forutsigbarhet ettersom de kommunale normene kan endres men gjeldende norm har 
vært retningsgivende. I planforslaget er det angitt 3 biloppstillingsplasser pr. boenhet for 
eneboliger og 2 plasser pr. boenhet for tomannsboliger.  

Det er satt krav til underetasje i bratt terreng for bedre landskapstilpasning. 

4.1.2 Uteoppholdsarealer og lek 

MUA 
Felles for boområdene er at kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen 
ligger på. Dette er i tråd med kommuneplanbestemmelsene. Videre er det i planen satt egne 
arealkrav til sandlekeplassen som skal dekkes på tomta. Dette for å sikre tilstrekkelig 
lekeareal og gi barn og unge de nødvendige kvalitetene som kjennetegner et godt bomiljø.   

I planforslaget er det valgt å differensiere MUA-kravet etter ulik type bebyggelse. For 
konsentrert bebyggelse er det i planforslaget angitt 80 m2 MUA. Dette er under MUA-kravet i 
kommuneplanen som angir 150 m2 pr boenhet for denne type bebyggelse. En ser imidlertid 
at nye planer i nærområdene, for eksempel område B0, har 80 m2 som krav til MUA på 
bakkeplan. Bakgrunnen for å redusere MUA-kravet i denne planen er tomtas beskaffenhet; 
Det er lagt til rette for å utnytte en bratt skråning til boligformål hvor arealene er mindre egnet 
til uteopphold. Imidlertid vil det være kort avstand til lekeplass BLK1 som erstatter noe av 
MUA-kravet ved at man legger til rette for det gjennom bestemmelser. Det er satt krav om at 
adkomst fra B til BLK1 skal sikres ved utbygging.  
 
For frittliggende småhusbebyggelse er det i planforslaget differensiert på henholdsvis 200 m2 

pr boenhet for eneboliger og 150 m2 pr boenhet for tomannsboliger. Dette er ihht. 
kommuneplanbestemmelsene. Unntak er gjort for tomt 15,16,17 og18 der størrelse og 
terreng vanskeliggjør gode uteoppholdsareal på bakkeplan, og > 200m2 synes urealistisk for 
disse tomtene. 
 
 
Lekeplass 
Det er lagt til rette for to felles lekeplasser innenfor planområdet som har noe ulikt krav til 
innhold og funksjon.  

BLK1 vil erstatte dagens lekeplass på eiendom 101/123. Lekeplassen skal opparbeides med 
lekeplassutstyr og tilrettelegges for aking. Det skal sikres gode gangforbindelser mellom 
område B og BLK1. Lekeplassen har en mindre sentral beliggenhet enn BLK2 og vil nok 
først og fremst være attraktiv for de nærmeste tomtene.  

BLK2 har en sentral beliggenhet. Dette er en mindre sand- og nærlekeplass på 505m2 med 
gode sol- og utsiktsforhold. Plassen vil være godt synlig fra mange av tomtene omkring og 
ha kort avstand mellom hjem og lek. Lekeplassens lokalisering i innerkant av en kurve på 
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SKV2 gjør at kjørehastigheten er lav i området og trafikksituasjon oversiktlig. Det skal 
imidlertid etableres gjerde mot SKV2 som sikrer at leken ikke forflytter seg ut i veien. 

4.1.3 Kjøreveier, adkomst og andre gangtraseer 

SKV2 er dimensjonert som boliggate (B) etter kommunal standard hva gjelder 
vegbredde/reguleringsbredde (ekstra bredde grøft snøopplag) og angitt som offentlig veg. 
Bredden er angitt på plankartet. SKV 2 avviker fra kommunens normkrav til stigning som for 
denne type veg (B) er 7%, mens SKV2 har maks stigning 8%. Skråningsutslaget (helning 
1:1,5) er regulert som annet vegareal med unntak for boligtomter der vegskråninga kan bli en 
del av tomta og bearbeides deretter.   

Vegskråninger med skråningsvinkelen 1:1,5 krever ikke rekkverk så lenge høydeforskjellen 
er under 3m jf. SVV sin normal 101 «Rekkverk og vegnes sideområder». Det vil stedvis være 
behov for rekkverk langs første del av SKV2. Breddeutvidelse for rekkverk langs kjørevei er 
0,75 m.  

SKV2 vil bli en forlengelse av Søren Enkemanns vei. Søren Enkemanns vei har ikke fortau, 
og breddeutvidelse av den eksisterende veien er ikke mulig uten å berøre private 
eiendommer. Det er ikke prioritert fortau langs SKV2 (det ville stoppet i «ingenmannsland» 
dersom det ikke gjøres tiltak ved eksisterende Søren Enkemanns vei ). I stedet er det 
foreslått gangveiforbindelse ihht kommunal standard, mellom SKV3 og SKV1. Det vil sikre 
trygg gangveiforbindelse innad i feltet og frem til Lauvtjernveien da SKV1 og SKV3 har 
meget begrenset trafikk. I tillegg er det lagt til rette for interne stisystemer i LF-områdene. 

Trafikken vil begrense seg til maks 40 nye boenheter, med størst konsentrasjon i 
«begynnelsen» av feltet. Farten vil reduseres i kurvene. SKV2 vil forbli blindvei dersom tomt 
nr. 12 realiseres.  

SKV 1 er regulert som felles avkjørsel (FA1) etter kommunal standard angitt i tabell, men 
med romslig snøopplag slik at totalt reguleringsbredde blir 8 meter. Dette sammenfaller med 
maks skråningsutslag og angitte eiendomsgrenser.  

SKV 3 og 4 er regulert som felles avkjørsel (FA1) etter kommunal standard angitt i tabell, og 
med tillegg av snøopplag (2x2m) slik at totalt reguleringsbredde blir 7,5 m. Maks stigning 8% 
jf. normkrav. 

Ved etablering av offentlig gang- og sykkelvei mellom SKV3 og SKV1, er det naturlig at disse 
avkjørslene også blir offentlige i forhold til drift og vedlikehold. Offentlig eieform er angitt på 
formålet.  

4.1.4 Vann- og avløpsanlegg 

Det er utarbeidet VA-plan som ligger vedlagt til planbeskrivelsen.  

4.1.5 Skogsbilveg 

Kommuneplangrensa hadde sin naturlige avgrensning mot landbruksveien som ligger vest 
i/inntil planområdet. Funksjon som landbruksvei er imidlertid redusert med dagens utbygging 
i Harakollen da denne veien ender i Søren Enkemannsvei og boligområde. Ved realisering 
av planforslaget vil veien bli ytterligere påvirket. Dette er bakgrunnen for at man nå ønsker 
en ny skogsbilvei/traktorvei slik det er lagt opp til i planforslaget. Formålet med skogsbilveien 
LSK1, er først og fremt å skape en sammenheng mellom eksisterende landbruksvei i nord til 



 22 

 

Partum Eiendom AS Asplan Viak AS 

 

eksisterende velteplass sør ved Harakollsvingen. Videre vil det med denne trassen mulig å 
drive skogen i bakkant på en regningssvarende måte.   

Den regulerte skogsbilveien starter med utgangspunkt i eksisterende landbruksvei i nord – 
ca kote 135. Her følger den eksisterende terreng frem til kote 140, dvs om lag midt bak tomt 
nr 15. Herfra endres terrenget ved at man graver seg ned. Det er nødvendig å endre 
terrenget dersom man skal etablere en skogsbilvei som ikke blir alt for bratt. Fra tomt 15 og 
østover stiger veien om lag 11% til midten av tomt 17 (planlagt kote 147) for så å ende på 
eksisterende terreng igjen ved kote 145 (plangrense). Som det fremgår av plankartet er det 
avsatt et større areal til denne traseen bak tomt 16 og 17. Dette for å skape fleksibilitet i 
forhold til etablering, og mulighet for å tilpasse veien bedre til terrenget. Den regulerte 
skogsbilveien vil videre kunne knytte seg til skogsbilvei som ligger utenfor planområdet. Det 
skal og etableres en «smett» ut fra SKV2 som knytter seg på LSK1 mellom tomt 13 og 14.    

Veien vil i praksis ha stort potensial som skiløypetrase for løypa som i dag kommer opp fra 
Hobbelstadjorden, se Figur 3-5 uten kryssende veier som brøytes og uten de store 
høydeforskjellene, og dermed være en hensiktsmessig østvestgående forbindelse. Veien vil 
bli en fin turtrase både for de som bor tett inntil, og andre som ønsker å benytte veien.  

 

 

Figur 4-6. Prinsipp for planering av kolle og tilrettelegging av skogsbilveg. Her vises bygg på tomt 17 og 18.  
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Figur 4-7 Utsnitt av 3d modell som viser regulert skogsbilveg og forhold til nærliggende, regulerte tomter. Bak 
tomt 16 og 17 er det i planforslaget gitt rom for flytte skogsbilveien ytterligere inn i skråninga bak for bedre 
landskapstilpasning.  

 

4.1.6 Håndtering av masser og anleggstrafikk 

Det er ikke gjort masseberegning for områdene som reguleres, men utarbeidelse av 
vegprofiler tilsier at det vil bli behov stein til etablering av SKV2 i nedkant av området B. 
Partum Eiendom ønsker å se utbygging av området B i sammenheng med etablering av 
veien for på den måten å sikre minst mulig transport av masser inn og ut av området. I tillegg 
legger dette planforslaget opp til at kollen på tomt 16 og 17 i stor grad planeres til fordel for 
boliger og skogsbilvei.  

Det er ikke satt særskilte krav til håndtering av anleggstrafikk, men forslaget gir rom for at 
regulert skogsbilvei kan benyttes som anleggsvei frem til parkeringsplass/velteplass i 
Lautjernveien. Det betinger avtale med eier av eiendom 101/10. Fordel ved å ta i bruk denne 
traseen er minimal anleggstrafikk gjennom etablerte boligfelt ved Søren Enkemanns vei. 
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5 VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

5.1 Overordna planer og målsetning 

Arealene er i kommuneplanenes arealdel 2015-2027 avsatt til boligbebyggelse. Planforslaget 
er i all vesentlighet i tråd med kommuneplanen og alt boligareal ligger innenfor avsatt 
boligformål. Der det har vært naturlig eller nødvendig avvike fra kommeplangrensen har det 
vært en viktig målsetning å unngå dyrka mark og områder med høy naturverdi.  

Planforslaget avviker totalt med 1301 m2 som omfatter vegformål. Utvidelsen er en tilpasning 
til kommuneplangrensen for å få en hensiktsmessig veifremføring fra Søren Enkemannsvei 
(kote 110) til et naturlig utbyggingsplatå på kote 125 og oppover. Med hensiktsmessig vei 
menes en vei som så langt det er mulig tilfredsstiller stigningsforhold ihht. Øvre Eiker 
kommune sin vegnormalboligvei i boligområde, og som i størst mulig grad kan betjene tomter 
som ligger inntil. Dvs uten de altfor store skjæringer og fyllinger. For å klare å ta denne 
høydeforskjellen må veien ha tilstrekkelig lengde slik at kravet til stigning oppfylles. 

 

Figur 5-1 Stipulert veg med 7% stigning er ikke gjennomførbar.  

Søren Enkemannsvei er et naturlig påkoplingspunkt for videre vegfremføring inn i 
planområde. Veien er bygd/regulert uten snuhammer og ender i dag ut i «ingenting» hvor det 
er avsatt boligformål i kommuneplanen. Andre adkomster har vært vurdert, men anses som 
mer konfliktfylt enn hva planforslaget presenterer. De to alternativene som er vurdert er; 
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a) Påkobling nordfra (Hasselbakken).  
b) Påkobling via Liaåsveien, over regulert lekeareal. 

Alternativ a) er ikke er reelt alternativa det ligger utenfor plan, vil kreve grunneieravtaler og 
full KU. Alternativet ville også bety flere utfordringer bl.a. i forhold til dyrka mark og adkomst 
fra hovedvei.  Alternativ b) er gjennomførbar, men vil gi større negative konsekvens for 
eiendom 110/11 og 110/10 enn hva planforslaget presenterer. En løsning med 
hovedadkomst fra Liaåsveien vil gi vei på 3 sider av nevnte tomter og dermed større 
sjenanse. Videre veifremføring vestover er mulig, men sidebratt terreng gir behov for mye 
skjæring og fylling ved dette alternativet når hensyn til veinorm for kjørevei skal ivaretas.  

Planforslaget med foreslått adkomstvei berører ikke dyrket mark eller registrert 
naturtypelokalitet «slåttemark» direkte. Imidlertid vil vegfyllingen komme såpass tett opptil 
denne lokaliteten at den kan bli forstyrret i anleggsfasen. Siden denne er vurdert kun som 
lokal viktig (type C) og med middels verdi, er det ikke satt krav til avbøtende tiltak i planen. 
Rapporten om naturverdier og hensyn sier følgende om denne lokaliteten: «For å sikre 
naturverdiene best mulig bør sprøyting, gjødsling og tekniske inngrep unngås. For at 
verdiene langsiktig skal kunne bli bevart, må også vegetasjon slås og graset fjernes. Det bør 
også ryddes unna trær og busker.» 

Slik vi tolker rapporten og de vurderinger som her er gjort, vil slåttemarken på sikt kunne 
forsvinne uavhengig av planforslaget.  

I forhold til lokaliteten av «Dragehode» er adkomstveien trukket lengre vekk fra denne enn 
det kommuneplanens avgrensning tillater. 

5.2 Natur- og ressursgrunnlaget 

Området er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12:  

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget 
Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen og store deler av feltet er nylig hugget. 
Planområdet har en rik flora og det er registret en middels viktig naturtypelokalitet i form av 
eldre slåttemark.    

§ 9: Føre var-prinsippet: 
Naturkvaliteten innenfor området er godt kjent.  

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting 
Realisering av planforslaget vil ikke berøre naturkvaliteter av nasjonal eller viktig regional 
betydning, men bygge ned en artsrik flora (men liten verdi) og mest sannsynlig berøre 
kartlagt slåttemark som ligger i planens randsone. Slåttemarken er i ferd med å gro igjen. 
Denne vi aller helst forsvinne ved gjengroing om kort tid, uavhengig av utbygging. 
Belastingen ved å realisere planforslaget anses derfor som liten. 

§ § 11.  Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Miljøforringelsene anses ikke som vesentlig negative. Det vil derfor ikke medføre spesielle 
kostnader for tiltakshaver ved å realisere planforslaget hva gjelder miljøerstatninger/hensyn.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Utbygging skal skje etter gjeldende lovverk hva gjelder miljøhensyn, det gjelder eksempelvis 
bruk og lagring av drivstoff og oljer, avfallshåndtering og krav til materialbruk i bygg og 
anlegg.  Utover dette settes det ikke spesielle krav til teknikker og driftsmetoder.  
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5.3 Landskap 

Boligbebyggelsen som planlegges vil ligge i forlengelsen av felt B5 og B6, retning nordvest. 
Bebyggelsen vil bli synlig fra Hokksund, men bryter ingen silhuetter. Skogen på nedsiden av 
planområdet (Oseberg) vil kunne ha noe skjermende effekt på planområdet. 
Bakenforliggende åsrygg vil også dempe fremtoningen av bebyggelsen. Fjernvirkningen er 
illustrert på bilder på neste side.  

De største terrengendringene er knyttet til oppfylling av adkomstveg SKV2 og etablering av 
bebyggelse innenfor område B. Tilrettelegging av ny skogsbilvei over eksisterende kolle vil 
også kreve betydelige terrengarbeider. Ved nennsom håndtering, kan denne tilpasses 
terrenget bak kolle ved tomt 16 og 17 slik planen åpner for.  

Etablering av GS1 vil bli synlig fra de østre delene av Harakollen. Imidlertid er dette vurdert 
som et nødvendig trafikksikringstiltak, uten gode alternative løsninger. Konsekvens mht til 
landskapsvirkning kan redusere dersom krav til bredde reduseres og krav til brattere stigning 
tolereres.  

 

Figur 5-2 Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra bruenden i Hokksund. Bebyggelsen vil ikke bryte silhuett- og 
horisontlinjer sett fra dette ståstedet. 
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Figur 5-3 Illustrasjon som antyder fjernvirkningen fra Skotsmoen.  

 

Figur 5-4 Illustrasjon som viser planlagt vegfylling  



 28 

 

Partum Eiendom AS Asplan Viak AS 

 

5.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Området omfattes ikke av automatiske fredede kulturminner. Funn av gamle rydningsrøyser 
og steinstreng vil ikke hensyntas i planen og vil mest sannsynlig gå tapt ved realisering av 
planforslaget.  

5.5 Støy og anleggstrafikk 

Planforslaget vil ikke generere mer støy enn hva det allerede er beregnet for. Se kapittel 3.6. 
Planforslaget vil derfor ikke utløse ytterligere skjermingstiltak enn hva som allerede er angitt i 
andre reguleringsplaner. Det er for øvrig tatt inn støykrav i bestemmelsene.  

Det må påberegnes en del anleggstrafikk og -støy ved utbygging av planområdet. Egne 
retningslinjer gjelder for anleggsstøy. Konsekvensene i Søren Enkemanns vei kan reduseres 
ved bruk av eksisterende (og ny) traktorvei som anleggsvei.  

5.6 Grunnforhold 

Området består i hovedsak av fjell med tynt jorddekke eller fjell i dagen. Byggegrunn anses 
som god.  

Det er heller ikke registeret fare for snø-, stein-, jord- eller kvikkleireras. Grunnforhold har 
ikke negative konsekvenser for planforslaget.  

5.7 Sol/skygge 

Det er utført sol-/skyggeanalyser. Planområdet vil generelt ha gode solforhold men redusert 
kveldsol for tomter lengst sørøst.   

5.8 Trafikkforhold  

De planlagte boligene vil få adkomst via Søren Enkemanns vei og Liaåsveien. Belastingen 
på disse veiene vil øke. Tiltaket vil få å negative konsekvenser for trafikkforholdene på 
veiene, primært Søren Enkemanns vei.  

Planforslaget planlegges uten fortausløsninger frem til Lautjernveien. Trafikkgrunnlag og 
vegutforming tilsier likevel at dette vil ha liten negativ konsekvens for trafikksikkerhet. I 
henhold til kommunal vegnorm utløses krav til fortau først ved Adkomstveier (A). 
Dimensjonerende vegklasse er her boliggate (B) basert på ÅDT under 300 og eksisterende 
veg den koples til. Potensiell høy fart på den første rette strekningen forbi B kan begrenses 
ved bruk av fartsdumper.   

Fra Lauvtjernveien er det sikker adkomst til skole og leke- og idrettsanlegg på Lerberg.  

5.9 Friluft- og landbruksinteresser 

Planforslaget vil delvis kunne erstatte dagens skitrasé som går øst-vest mellom velteplassen 
ved Lautjernveien til Hasselbakken, se Figur 3-5, dersom regulert skogsbilvei anlegges. Ved 
realisering av planforslaget kan dagens landbruksvei sørvest for planområdet oppholdes/ 
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bearbeides som landbruksvei/turvei. Se Figur 4-3 Illustrasjonsplan. Dette er også av 
interesse for jordbruksdriften på Hobbelstadjordene.  

Planforslaget vil ha ingen /liten positiv konsekvenser for friluftsinteressene og for 
landbruksinteressene i området.  

5.10 Teknisk infrastruktur, vann, avløp og energiforsyning  

5.10.1 Vann og avløp 

Forslåtte løsninger er omtalt i eget notat. Området kan koples til etablert offentlig/ fremtidig 
offentlig vann- og avløpsanlegg. Tomteområdet B, samt tomt 1 – 4 og 18 og 19 vil få vann 
direkte fra Høydebassenget, mens resterende tomter vil trenge trykkforsterker. Kapasitet og 
tilgang på brannvann er ivaretatt, men trykk må vurderes særskilt.  

5.10.2 Energiforsyning og belysning 

Det er foreslått ny nettstasjon i tilknytting til etablert utfartsparkering ved Lautjernveien. 
Området er lett å betjene og nær opptil planområdet. Dette ligger imidlertid utenfor 
planområdet.  

5.11 Barns, unges, eldres og funksjonshemmedes interesser  

Det er innenfor planområde avsatt to arealer til lek med ulike krav til opparbeidelse. BLK1 er 
primært en sandlekeplass med akemuligheter, mens BLK2 er en sentral nærlekeplass. I 
tillegg til disse to, er det krav om etablering av sandlekeplasser for felt B. Ved gjennomføring 
av planforslaget vil gode leke- og møteplasser være sikret. I tillegg er det kort avstand til 
store skogsområder i nord og til regulerte og etablerte lekeplasser øvrige steder i Harakollen.  

Planområdet er ikke spesielt egnet for funksjonshemmede og eldre uten kollektivdekning. 
Likevel er det gode muligheter for å etablere boliger med universell utforming. Det er i planen 
satt krav om universell utforming av felles uteoppholsareal og universell adkomst for 
sandlekeplasser.   

5.12 Risiko og sårbarhet 

Planområdet er vurdert. Tiltaket vil berøre nyere tids kulturminner og en naturtypelokalitet 
«Slåttemyr».  Vegrekkverk vil bli nødvendig for deler vegtraseene for å hindre utforkjøring. 
Fjellskjæringer vil måtte sikres.   
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6 ROS-ANALYSE 

Farekategori Relevant 

fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

NATURFARER 

1. Snø eller steinskred NEI  

2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet NEI  

3. Flom i vann, elv/bekk herunder 

lukket bekk. 

NEI  

4. Er områdene spesielt vindutsatt? NEI  

5. Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup mv) 

DELVIS Ved utbygging må fjellskjæringer sikres, vegrekkverk sette 

opp for deler av strekingen SKV2 og for deler av 

skogsbilvegen  

6. Er det radon i grunnen?  Følges opp av TEK 10 

7. Vindfall som følge av uttak av skog NEI  

MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER 

8. Vil utilsiktede hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende 

transportårer (vei, bane, sjø, luft), 

utgjøre en risiko for området? 

NEI  

9. Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter (industri 

mv) utgjøre en risiko for området? 

NEI  

10. Medfører bortfall på følgende 

tjenester spesielle ulemper for 

området: 

  

- Elektrisitet NEI  

- Teletjenester NEI  

- Vannforsyning NEI  

- Renovasjon/spillvann 

 

NEI 

 

 

- Transportnett NEI . 

11. Brannberedskap 
  

- Omfatter området spesielt 

farlige anlegg 
NEI  
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- Har området tilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde/trykk)? 

JA Oppfylles ved å etablere trykkøkningsstasjon 

- Har området bare en mulig 

adkomst for brannbil? 
JA  

TIDLIGERE BRUK 

12. Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhet 

NEI  

- Militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer ect. 
NEI  

ULOVLIG VIRKSOMHET 

13. Sabotasje og terrorhandlinger NEI  
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7 PLANPROSSES  

7.1 Innkomne merknader  

 

Fylkesmannen i Buskerud 18.011.16 

Støy – som en del av planarbeidet må det vurderes om tiltaket vil kunne medføre 
støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i nærområdet ut fra 
forventet trafikkøkning. Ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om 
ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier.  

Kommentarer: Se 3.6 
 
Klima og energi – Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvaringsmåter til strøm, for 
eksempel varmepumpe, fjernvarme og bioenergi, eller bygging av passivhus/lavenergibygg. 
Ber om at kommunen og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette og at miljøvennlige 
energiløsninger blir utredet.   

Kommentarer: Oppvarmingsalternativer vil bli vurdert i byggesaken. 
 
Ber om at det legges vekt på en trafikksikker adkomst for gående og syklende, og at 
kommunen vurderes behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til 
kollektive transportmidler.  

Kommentarer: Det legges til rette for tilfredsstillende adkomstmuligheter for gående og 
syklende, og mulighet for interne stisystemer i planområdet. Avstand til bussholdeplass er 
henholdsvis 1 km og til tog ca 2 km.  

Barn og unge – En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal 
følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Skoleveien for barn i området 
bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.  

Kommentarer: Lekemulighetene er sikret gjennom planen og sikker skolevei er ivaretatt.  

Landskap, natur, vassdrag og friluftsinteresser – Planområdet ligger i og grenser til 
skogsområder som er viktig for allmenne natur- og friluftsinteresser. Fylkesmannen mener 
det er viktig at utbygging her ivaretas disse verdiene og får minst mulig uheldig virkning for 
landskapet.  Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven er fulgt opp. 
Fylkesmannen legger spesielt oppmerksomhet til bekken som renner gjennom område 2. 
Fylkesmannen gir derfor et planfaglig råd om at det avsattes et vegetasjonsbelte med 
tilstrekkelig avstand til bekken og at tiltak holdes utenfor beltet.  

Kommentarer: Temaene landskap, natur og friluftsinteresser er omtalt i planbeskrivelsen.. 
Avsatt grøntkorridor nordsør langs Harakollen blir brutt av nye veier og boligtomter, men det 
vil fortsatt være mulig med forbindelse denne retninger på interne veier, dvs over Liaåsveien. 
Ny traktorvei kan bruk som skitrase etter avtale med grunneier.  

Bekken omfatter område B19 og angår ikke denne planen.  

Universell utforming – Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsipper om 
universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må 
sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser.  
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Kommentarer: Tema universell utforming er omtalt under kap. 5.11. 
Reguleringsbestemmelsen angir områder hvor universell utforming vektlegges.   

Samfunnssikkerhet og beredskap – Fylkesmannen ser det som positivt at områdes skal se 
på samlet med tanke på adkomst, flytting av trafostasjon og forhold til lekeplassen. 
Fylkesmannen ber om at sikkerhetshensyn i forhold til trafostasjon og lekeplassen vurderes 
videre i planarbeidet.  

Kommentarer: Forhold trafo/lekeplass omfatter område B19 og angår ikke denne planen.  

Konsekvensutredning - fylkesmannen forutsetter derfor at hele planområdet er i tråd med 
kommuneplanen. Kommunen ber om at kommunen igjen vurderes krav til KU om 
utvidelse/endring av formålsgrenser blir aktuelt. 

Kommentarer: Planforslaget er i all vesentlighet i tråd med kommuneplanen. Se punkt 5.1 
 
 Øvre Eiker Nett 14.11.16 

I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye bygninger i området skal forsynes med 
elektrisk strøm. Det må avklares i hvilke grad eksiterende ledninger/kabler eventuelt kan 
benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for nye nettstasjoner.  

Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, 
må det settes av plass til ny trase og /eller nettstasjon. Dersom det er aktuelt med alternativ 
energiforsyning til området, for eksempel fjernbåren varme, ønsker vi at dette avklares så 
tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk strøm.  

Eksisterende høyspentkabler må hensyn tas. Grense 1m fra kablegrøftenes ytterkant.  

Det må settes av plass til å etablere en eller flere nye nettstasjoner i området. En nettstasjon 
ønskes plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor frisiktsoner. Størrelsen på 
nettstasjonen kan være opptil 15 m2. Disse kan også etableres i egne rom i bygg. 

Det må tas hensyn til eksiterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og 
eksisterende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbar 
overfalte. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte 
knyttet til bygget. Det er viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjon i 
reguleringsbestemmelsene. ØE nett sier noe om innhold til bestemmelser.  

Kommentarer: Nye bygninger skal forsynes med elektrisk strøm fra ny nettstasjon. 
Plassering er ikke avklart, men foreslått ved utfartsparkering i Lautjernveien som ligger på 
tiltakshavers eiendom. Andre etablerte nettstasjoner vil ikke påvirke planområdet slik at det 
er nødvendig å sikre byggegrenser mot slike.  

Det vil ikke bli behov for å legge om eller flytte eksisterende høyspenningsanlegg. 
Eksisterende høyspentkabler ligger utenfor planområdet.  

Buskerud Fylkeskommune 07.12.16 

Det er potensial for funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet del 1 og 
området må undersøkes.  For del 2 der det gjort arkeologiske registeringer i 2004-2005. Det 
ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner.  

Kommentarer: Planområdet omfatter del 1. Området er undersøkt, og krav til 
kulturminneregistrering er oppfylt. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner 
men nyere tids rydningsrøyser og steinstreng. Hensyn til disse er ikke regulert. Rapport 
ligger vedlagt.  
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Anders Fyrileiv epost 15.11.16 og 30.11.16 

Stiller spørsmål om det er snakk om en eller to hus på innsiden av sin tomt. Ønsker å vite, 
plassering, grunnmurshøyde, maks mønehøyde og gjennomsnittlig gesims. 

Det åpnes for to eneboligtomter. Plassering av bygg vil bli innenfor angitte byggegrenser 
men eksakte høyder først klargjort ved detaljprosjektering. Antatt gulvhøyde er kote 125/126.  

Ønsker spesifisert vegklasse og snitt på vegutforming over dagens lekeplass.  Antar at veien 
vil ligge omtrent på samme høyde som eksisterende lekeplass. I så fall vil veien bli liggende 
betraktelig høyere enn vår gårdsplass og med vei og grøft vil dette føre til en uakseptabelt 
bratt skråning. Per i dag er denne kun plastret uten fundament eller drenering.  

Har i ettertid fått vite av utbygger at dette er en midlertidig opparbeidelse av lekeplassen og 
vi forventer derfor at skråningen vil bli utbedret. Om det blir vei eller ikke, ønsker vi uansett at 
skråningen inn mot vår gårdsplass blir utbedret for eksempel med støttemur. 

Privatrettslige forhold avtales utenom plan.   

 

 

 


