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1. INNLEDING 

1.1. Formål og forslagstiller 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger innenfor areal avsatt til tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel. En mindre del planlegges tilbakeført til jordbruksformål i tråd med 
dagens bruk. 

Forslagstiller er Øvre Eiker ved sameiet Sanssouci. 

1.2. Planområdet og tidligere bruk 
Planområdet ligger i Skotselv i Øver Eiker kommune og er lokalisert om lag 300 meter nord for 
krysset mellom Verksveien og Bingsveien. Planområdet ligger på begge sider av Hasselveien.  

Store deler av planområdet ble tidligere brukt som fengsel med åpen soning. Dette formålet ble 
avsluttet i 2019. Fengselet var lokalisert på en landbrukseiendom. Deler av eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt til offentlig formål. Landbruksdelen av eiendommen er fradelt og kun mindre 
deler av denne omfattes av reguleringen. 

 

2. PLANGRENSE OG UTREDINGSOMRÅDE 
På kartet under vises avgrensingen av planområdet som her varsles. Varselet omfatter i stor grad 
eiendom 186/230 som utgjør 3 delområder og som ligger på begge sider av Hasselveien. De 3 
delområdene tilhører tiltakshaver Sanssouci. I tillegg inngår del av privat eiendom 186/11 hvor 
dagens adkomster er etablert. Det er tatt med deler av både Bingsveien og Hasselveien for å sikre 
areal til kryss/avkjøringer. Til sammen er planområdet ca 32 daa. 

I forbindelse med planarbeidet skal det gjøres grunnundersøkelse med tanke på områdestabilitet. 
Utredingsområdet vil således være større enn selve planområdet. 
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Plangrense 
 

 
Borplan ifb med grunnundersøkelser. Borprøver skal også tas utenfor selve planområdet. 
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3. EKSISTERENDE SITUASJON VED PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger om lag 300 meter øst for Skotselv skole som er en grunnskole for 1.-10. klasse. 
Skolen har ny idrettshall, nytt bibliotek, ny kultursal, ny kantine og ny SFO. Ute er det ca. 1500 m2 
med kunstgressbane, basketball, volleyball, sklier, huskestativ, utendørs bordtennisbord, grønne 
gressplener mm. Og om vinteren er det skiløype og skøyteis. 

Rett sør for planområdet ligger Solbakken kommunale barnehage.  

Det er gang og sykkelveg langs Bingsveien som fører frem til skolen. Gang- og sykkelveien går videre 
østover langs Verksveien og fram til Pilterudkrysset. Siste stykket som fortau. Det er flere 
bussholdeplasser på strekningen.  

Sentralt i Skotselva, ved krysset Bingsveien/Verksveien, ligger en liten park.  

Selve planområdet ligger på ei flate omsluttet primært av landbruksmark. På eiendommen øst for 
Hasselveien står det fortsatt mange bygninger som har blitt benyttet i forbindelse med 
fengselsdriften, men som nå står tomme. Det er en låve fra 1960, et verksted fra 1990, et 
redskapshus fra ca 2018, et stabbur, gartneri fra om lag 2000 og en garasje fra 1950.  

På motsatt side av Hasselveien ligger det et SEFRAK-registret administrasjonsbygg med tilhørende 
hageanlegg og to identiske, men speilvendte bolighus. Det er og en gammel gymsal som ligger her.  
Alle disse 4 byggene ligger på samme eiendom. Ytterst mot vest er det skilt ut en boligeiendom på 
om lag 1,3 daa. Sentralt i området vest for Hasselveien er det en adkomstvei som er mye benyttet 
som turvei. Den er stengt for gjennomkjøring, men er tilførselsveg både til bolig- og 
landbrukseiendommer.  

4. OVERODNA FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

4.1. Kommunale planer og retningslinjer 

4.1.1. Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 02.09.2015 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNFR-formål og tjenesteyting. Kommuneplanens 
arealdel er under revisjon (planprogram fastsatt 09.09.2020) Skravert område angir kvikkleirefare. 
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4.1.2. Reguleringsplaner  
Området omfattes av en eldre reguleringsplan for Skotselv, PlanID 0028, vedtatt 22.09.1977.  (Planen 
finnes ikke i kommunes digitale kartløsning). 

 
 

Området grenser til en reguleringsplan for Skotselv skole, PlanID 0137, vedtatt 16.12.2009. 
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4.1.3. Retningslinjer og veiledere 

 VA-norm - » Øvre Eiker (va-norm.no) 
 Øvre Eiker kommune, Normal for vei- og gateutforming, vedtatt 22.06.2016  
 Retningslinjer for utforming av avkjørsler fra kommunal veg 
 Teknisk veglysnorm (?) 

4.2. Regionale planer 

 Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018-2035, vedtatt 15. februar 2018 
 Regional plan for kulturminnevern, vedtatt 27.april 2017.  
 Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud del I og del II, vedtatt 

17.januar 2005 
 Kollektivtransportplan Buskerud Fylke, vedtatt 14.juni 2012 

4.3. Statlige (plan)retningslinjer 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen 
 Retningslinjer for T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanleggingen 

5. PLANPROGRAM 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses 
viktig i forhold til miljø og samfunn og som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Forslag til 
planprogram skal på offentlig høring i 6 uker. Det endelige planprogrammet fastsettes av ansvarlig 
myndighet, som er Øvre Eiker kommune. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

Til planprogrammet vil det følge et vedlegg som redegjør for innkomne merknader fra regionale 
myndigheter og andre berørte parter, og hvordan disse er vurdert i forhold til endringer av det 
opprinnelige forslaget til planprogram. 

Planprogrammet skal legges til grunn for det videre planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold 
som skal utredes og/eller beskrives nærmere i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og 
konsekvensutredning. 

6. HOVEDTEMA I PLANARBEIDET 
Hovedtema for planarbeidet vil være å legge til for ny bruk av offentlige formål til boliger.  

I dette arbeidet vi noen sentrale tema/spørsmål være knyttet til:   

 Forhold til eksisterende bebyggelse 
 Forhold til SEFRAK-bygning(er) og eldre hageanlegg  
 Funksjonelle sammenhenger (gang/turveg) med tilgrensende områder 
 Rasjonelle vegløsninger 
 Gode utearealer/lekearealer for alle aldersgrupper  
 Renovasjonsløsninger 

 

https://www.va-norm.no/ovre-eiker/
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7. ROS-ANALYSE 
Krav om ROS-analyse er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging. For 
kommuneplanens arealdel og for reguleringsplaner som kan gi vestlige virkninger for miljø og 
samfunn, stilles det i tillegg et særskilt krav til konsekvensutredningen (jf. PBL §4-2). Utarbeidelse av 
ROS-analyse skal gjennomføres som en del av planprosessen. 

8. KONSEKVENSUTREDNINGER 
Det er virkningene av planen som helhet som skal inngå ved vurdering av konsekvenser. Utredningen 
vil så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne, og innhenting 
av ny kunnskap begrenses til spørsmål og temaer som er relevante i forhold til behandling av planen 
og som et grunnlag for å vurdere eventuelle avbøtende tiltak. Temaene som vil bli utredet er 
beskrevet under. Noen tema vil kreve egne rapporter, mens andre vil kun omtales i planbeskrivelsen. 

TEMA Kunnskapsgrunnlag Egen 
rapport/-
analyse 

Omtales i 
plan-
beskrivelsen 

Kulturmiljø  Det ligger et SEFRAK-registret bygg innenfor planområdet. 
Bygget er en del av en sammenhengende struktur med 
hageanlegg og to mindre bygninger. Hvordan håndtere 
denne sammenhengen vil bli en del av planoppgaven.  

 X 

Landskap Det vil bli laget snitt og vurdert bruk av en 3D-modell for å 
visualisere utbyggingen. Illustrasjonene vil gi grunnlag for 
å vurdere hva slags konsekvenser utbyggingen vil ha for 
fjernvirkning og landskap. 

X (3D-
modell) 

X 

Grunnforhold Området er angitt med faresone for kvikkleire i 
kommuneplanen. Det blir bli utført grunnundersøkelser 
for å avklare områdestabiliteten.  

X  

Overflatevann og 
flomveier 

Øvre Eiker kommune skal lage en GIS-analyse. GIS-
analysen skal danne grunnlag for hvordan man kan løse 
ev. overvannsproblematikk.  

 X 

Støy Planområdet ligger tett inn til Hasselveien. Det vil bli 
behov for støysonekartlegging for å avklare om områdene 
er støyutsatt.   

X  

 Trafikksikkerhet Planforslaget vil vurdere om trafikksikkerhet blir ivaretatt 
gjennom plan. 

Framkommelighet og situasjon for myke trafikanter 
vurderes opp mot naturlige gangakser og eventuell økt 
trafikkbelastning i området.  

 X 

Vann og avløp, 
slokkevann 

 Det skal gjørs en utsjekk av dagens kapasitet.    x 
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9. PLANPROSESS OG FREMDRIFT  
 
Planprogrammet forventes å legges ut på høring i uke 7. Planprogrammet skal fastsettes av 
planutvalget etter en høringsperiode på minimum 6 uker. 

Øvre Eiker kommune vil orientere Grendeutvalget om planarbeidet. Om gjeldende smittevernregler 
tillater det, vil det bli holdt et åpent møte når planprogrammet er vedtatt.  

Forventet tidspunkt for 1. gangs behandling er sensommer 2021. 


