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FORORD 

 

Arkitektene Astrup og Hellern AS er engasjert av Fiskumparken AS for å utarbeide en 

detaljregulering med konsekvensutredning for Fiskumparken. Hensikt med planen er en 

utvidelse og endring av detaljreguleringsplanen vedtatt i 2019. 

 

Planprogrammet danner grunnlag for utarbeidelsen av planforslaget med konsekvensutredning. 

og skal redegjøre for hvordan beslutningsrelevante konsekvenser for miljø og samfunn skal 

utredes, hensikten med planen og målene for planarbeidet. Det skal også beskrive metoder for 

hvordan arbeidet med planen skal gjennomføres.  
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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Fiskumparken ligger på oversiden av E134 ved tilknytningen til Darbu mellom Kongsberg og 

Hokksund. Europavei 134 er hovedveien over Haukelifjell til Haugesund/Karmøy. Området har lenge 

vært tiltenkt næringsutvikling. Områdeplanen ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn i 2010 som 

Løken næringsområde, men vedtatt først i 2016, da som Fiskum næringspark.  

Detaljreguleringsplan for Fiskumparken ble varslet i 2018. Med vedtak av planen våren 2019 ble 

områdeplanen erstattet fullt og helt. 

 

Det har vært et politisk ønske om at området skal få regional betydning som et stort og 

sammenhengende næringsområde mellom Drammen og Kongsberg. Næringsområdet er planlagt 

med industri, kontor, lager, logistikk og varehandel. Næringsområdet ligger i nær tilknytning til 

tettstedet Darbu, ett prioritert område for boligvekst i Øvre Eikers kommuneplan. 

 

I forbindelse med utbyggingen av Fiskumparken skal det tas ut større mengder skogbunn som iht.  
prøvegraving forventes å være grus- sand og siltige masser. Massene kommer fra områder hvor det  
frem til nå har vært skogdrift. Disse massene er velegnet for oppfylling. Med bakgrunn i ønske om  
forbedret landbruksdrift og visuell skjerming er det planlagt, i samråd med grunneier, en oppfylling 
for å plane ut tilliggende jorde og gjøre det bedre egnet til jordbruksdrift. Fyllingen ville heve 
terrenget slik at den også har som funksjon å skjerme mot byggefelt A1. 
Det settes derfor i gang en planprosess for utvidelse av allerede vedtatt plan for næringsområde på 
Fiskum. 
 
Gjennom planlegging av ny planprosess har tiltakshaver også vurdert andre områder som skal inngå i 
en utvidelse av eksisterende plangrense. Dette for å øke kvaliteten på næringsområde og 
omgivelsene.  
 

2. HENSIKT MED PLANEN 

Planarbeidet som nå settes i gang består av både en utvidelse og endring av planbestemmelsene i 

eksisterende detaljregulering. Utvidelsen av planområdet er på ca. 146 daa. Omkringliggende 

områder som skal inngå i plan består i dag hovedsakelig av skogsområder og dyrket mark.  

 

Gjennom utbygging av området ble det avdekket betydelig større mengde løsmasser enn først antatt. 

Dette viser seg å være masser av svært god kvalitet. Massene skal benyttes både til 

terrengarrondering og utbedring av dyrka mark. I et område må også planen utvides for å ivareta 

fylling for regulert veitrasè. Flytting av masser til tilliggende områder er en klimavennlig løsning som 

reduserer transport ut og inn av planområdet og minker belastningen på omkringliggende veinett. 

 

En mindre del av utvidelsen ønskes regulert til næringsområde. Dette blir en utvidelse av feltet lengst 

i sør (A1) og er allerede avsatt til næringsområde i kommuneplanen. 

 

Endringene som skal gjøres i gjeldende plan fra 2019 består av justeringer og presiseringer av 
bestemmelsene. Det er store masseflyttings-/arronderingsarbeider for opparbeidelsen av de 
forskjellige byggefeltene. Presisering av bestemmelsene skal tydeliggjøre prinsippene for dette 
arbeidet. Målet er å kunne hensynta omgivelsene med skjerming og terrengtilpasning.  
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Tiltakshaver ønsker en utvikling av næringsparken som setter gode bærekraftig og klimavennlig 

løsninger i fokus. Dette har vært fokus siden planarbeidet med detaljreguleringen av Fiskumparken 

startet opp i 2018. Det er utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan for å minimere 

miljøkonsekvensene gjennom etableringen og driften av parken.  

 

Utredningene som skal følge planen skal belyse konsekvensene ved å utvide planområdet, og endre 

reguleringsbestemmelser. 

 
Figur 1 Foreslått planavgrensning, utvidelsen av planen er markert med skravur. 
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Figur 2 Utvidelse av planområdet, utvidelsen av planen er markert med skravur. 

Utvidelse av planområdet ble varslet i to omganger. Planavgrensningen som vist på figuren ovenfor 

er foreløpig og vil trolig reduseres noe. Endelig avgrensning avklares gjennom planprosessen. 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Eksisterende planområdet Fiskumparken ligger 100 m nord for E134 ved avkjørselen til tettstedet 

Darbu og strekker seg opp til Løkenveien i nordvest. Det strekker seg fra Dunserudhagan og 

nordøstover til Rudsåsen. Mot sørvest grenser området til Dunserudhagan boligområde, som består 

av åtte til ti boliger. 
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Vedtatt plan utgjør omtrent 800 daa.  

Utvidelsen av planen er hovedsakelig i den sørlige delen av eksisterende planområde og består av til 

sammen ca. 146 daa. Ca. 8 daa av disse skal reguleres til næring. Øvrig areal skal være en 

kombinasjon av LNFR område og blå/grønnstruktur som skal gi mulighet for å bedre skjermingen for 

naboer. Det er også en mindre utvidelse for å sikre veifylling av hovedveien inn i parken. 

4. EIERFORHOLD 

Utvidelse av planen berører følgende eiendommer helt eller delvis: 

Gnr/Bnr: 

146/1 

146/2 

146/3 

146/4 

147/1 

158/10. 

Endringer av eksisterende detaljreguleringsplan berører følgende eiendommer helt eller delvis: 

Gnr/Bnr: 

146/6 

Del av 146/3 

146/7 

147/21 

158/23 

158/24 

159/18 

Del av 158/10 

Del av 1134/1 
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5. RAMMEBETINGELSER OG OVERORDNEDE PLANER 

 

5.1 Retningslinjer, lover og forskrifter 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 

fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 

statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 

Naturmangfoldsloven  

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.2009 (Miljøverndepartementet 2009). Lovtekstens formål er 

at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 

tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Naturmangfoldlovens 

formål innenfor artsforvaltning er dermed å hindre at arter og naturtyper forsvinner fra Norge 

gjennom å sikre de mest truede artene og naturtypene juridisk vern. Naturmangfoldloven omfatter 

alle sektorer som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven regulerer forvaltning av 

arter (med spesiell vekt på truede arter), områdevern/verneområder, fremmede arter samt 

prioriterte arter og prioriterte naturtyper. 

Forurensingsloven/forskriften 

Forurensningsloven trådte i kraft 01.10.1983 (Klima- og miljødepartementet). Lovtekstens formål er å 

verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden 

av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til 

produksjon og selvfornyelse. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. 

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Formålet med de statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i 

arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging i kommunene, sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og 

virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  

Rikspolitiske retningslinjer (RPR)for samordnet areal- og transportplanlegging. 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transport-

planlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og 

bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Arealbruk og transport-

system skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med 

miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. 
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RPR for barn og unges interesser i planlegging 

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjene skal sørge for at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensing, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

 

Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. Ifølge loven skal 

samfunnet utformes slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av 

funksjonsnivå. I den fysiske planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik 

at alle, inkludert bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, kan bruke dem, 

uten at det skal være behov for spesiell tilpasning. 

 

5.2 Regionale føringer 

 

Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 

I regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 er det fokusert på 3 hovedtema som de 

mest sentrale utfordringene Buskerudsamfunnet står overfor: 

- Befolkningsutvikling og vekst. 

- Næringsutvikling, levekår og folkehelse. 

- Miljø, areal og transport. 

 

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023  

Planen gir føringer for utvikling av areal- og transportsystem i Buskerudbyen. 

Planen har som visjon at Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion av 

betydelig nasjonal interesse. 

Videre er hovedmålene blant annet å legge til rette for vekst som fører til attraktive byer og 

tettsteder langs jernbanen, og tilrettelegging for arealkrevende næringsliv. 

Regional plan for Areal- og transport i Buskerud 2018-2035 

Planen skal fremme bærekraftig utvikling og vekst og bidra til å samordne løsninger som kommer 

hele regionen til gode.  

Kommunene skal sikre tilstrekkelig med egnede næringsarealer, variasjon av typer og beliggenhet 

for å dekke næringslivets og det offentliges arealbehov. Lokalisering av virksomheter skal følge opp 

ABC-prinsippene for arbeidsplasslokalisering. 

I planen er det også lagt til grunn ivaretakelse av dyrka mark. God matjord er viktig for å sikre 

fremtidig matproduksjon og matsikkerhet.  

 

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping  

Buskerud ønsker å være et foregangsfylke innen verdiskaping og næringsutvikling. Dette skal oppnås 

gjennom felles og koordinert innsats fra aktører innenfor næringsliv, offentlig sektor, 

virkemiddelapparat og kompetansetilbydere. 

 

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

Regional plan for vannforvaltning fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og 

kystvann. Miljømålene fastsettes iht. vannforskriften §§ 4-6 og unntak fastsettes iht. §§ 8-11. Den 
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regionale planen legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 

2016-2021 

 

Regional plan for kulturminnevern  

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) er et 

samhandlingsverktøy for kulturminnevern i Buskerud. Planens hovedmål er "Bruk av kulturarven som 

en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling". 

 

5.2 Kommunale rammer og føringer 

 
Kommuneplan for Øvre Eiker kommune 
Arealdelen av kommuneplanen for Øvre Eiker 2015 – 2027 (vedtatt 02.09.2015) båndlegger 
Fiskumparken til næringsformål. Området har vært båndlagt siden 2003.   

E134 går sør for området. Båndlagt 100 m belte langs E134 er vist på kart.  

 

Figur 2 Utsnitt fra eksisterende kommuneplan 

Ny kommuneplan for Øvre eiker kommune 2021 – 2033 

Forslag planprogram for ny kommuneplan ligger ute på høring fram til 10. august 2020. 

Det legges opp til at kommunestyret kan vedta ny kommuneplan høsten 2021. Planstrategien legger 

til grunn at sentrale elementer fra gjeldende kommuneplan vil være en viktig del av grunnlaget for 

rulleringen. Dette gjelder de erfaringene som er gjort med å løfte visjonen, og gi stedsutvikling og 

stedene en sentral plass for utviklingen i Øvre Eiker kommune. Dette grunnlaget gir inspirasjon for 
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fornyelse og videre utvikling i hele kommunen, og samtidig styrke arbeidet med å møte nye 

utfordringer som klimaendringer, utenforskap, vekst og regional tilhørighet. 

5.3 Gjeldende reguleringsplaner 

 
Detaljreguleringsplan for Fiskumparken  
Detaljreguleringsplan for Fiskumparken ble vedtatt 19.06.2019.  
Planen legger til rette for utvikling av et variert næringsområde. To tredeler er tenkt benyttet til 
næringsformål mens en tredel åpner opp for plasskrevende varehandel. Et mindre område er 
regulert til døgnhvileplass med tilhørende funksjoner. Det er planlagt sammenhengende 
grøntområder åpne for allmenn ferdsel og til bruk for rekreasjon. Stier og gang og sykkelveier danner 
et nett i parken som oppmuntrer til ferdsel. Kulturminner er ivaretatt og merket med hensynsone i 
planen. 
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Figur 3 Detaljreguleringsplan for Fiskumparken 

5.4 Tilgrensende planer 

 
Ev 134 Hp: 04/05 Nordby – Mynthbrua nord Dunserud kryss  
Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanen for Dunserudkrysset som ligger ved innkjøringen 
til næringsparken.  
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Figur 4 Reguleringsplan for Dunserudkrysset 

6. UTREDNINGSBEHOV 

 
Datagrunnlaget vil bestå av eksisterende og nye analyser, utredninger, kartdata, befaringer, foto 

fra befaringer og egne, faglige vurderinger. Tiltak og eventuelt avbøtende tiltak skal beskrives og 

redegjøres for. 

Utredningene i detaljreguleringen skal i hovedsak være en utvidelse av gjeldende 

detaljreguleringsplan. 

6.1 Alternativer  

 
Alternativ 0 (referansealternativet)   

Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende reguleringssituasjon. Dette vil i praksis vil bety at de 

deler av planområdet som er regulert utvikles i tråd med gjeldende reguleringsplan, mens de deler av 

planområdet som er uregulert blir videreført som i eksisterende situasjon. 

 

 

Alternativ 1   

Alternativ 1 medfører utvikling av planområdet til næringsformål og naturområder med tilhørende 

bestemmelser. Alternativ 1 innebærer massedeponering og terrengarrondering. Dette for å oppnå 

bedre landbruksvilkår og kortreist håndtering av overskuddsmasser for å redusere lastebiltrafikk.  
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6.2  Risiko og sårbarhetsanalyse 
 

Plan – og bygningsloven § 4-3 krever en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for alle planforslag som 

inneholder utbyggingsformål.  

 
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i tilknytning til planforslaget. Mulige uønskede 

hendelser identifiseres, og sannsynlighet og konsekvens anslås. Det skal videre vurderes 

risikoreduserende tiltak. Analysen skal omhandle både driftsfase og anleggsfase.  ROS-analysen skal 

utarbeides iht. metodikk utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 
6.3  Utredningstema til konsekvensanalysen 

 
Planen faller inn under vedlegg II «Tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom 

de får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn». Bokstav k) «Deponier for masse på land og i sjø 

større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse». En liten del er også foreslått til formålsendring fra 

eksisterende arealformål som også utløser krav til KU. 

 

Konsekvensutredningen er basert på forslagsstillers vurderinger av viktige plantema, samt føringer 
fra planmyndighet og fylkesmann. Utredninger og analyser gjennomføres og/eller revideres for å 
omfatte de nye områdene.  Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for eksisterende regulering vil 
også ligge til grunn for ny plan.  
 
Som følge av dette må følgende punkter i særlig grad utredes: 

 
- Naturmangfold 

 
- Overvann og avrenning 

 
- Overordnet geoteknisk vurdering 

 
- Landbruk  

 
- Massedeponering  

 
Følgende rapporter må revideres og oppdateres fra gjeldende plan: 
 

- Landskapsbilde og bebyggelse 
 

- Skjøtselsplan 
 

- Teknisk plan og snitt 
 

- Trafikk 
 

- ROS 

 

I tillegg vil det legges frem forslag om endringer og presiseringer av bestemmelser i allerede vedtatt 

detaljreguleringsplan. Dette i seg selv utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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Nedenfor er utredningstemaene listet i tabell: 

 

Temaer som skal konsekvensutredes: 

 
Utredningstema Problemstilling, utredningsgrunn Omfang og metode 

Naturmangfold Kartlegging av eksisterende 

naturverdier gjennom innhenting av 

foreliggende grunnlagsdata og 

supplerende undersøkelser. 

Temaet ble utredet i forbindelse med 

områdeplanen. Undersøkelsene 

omfatter biologisk mangfold, vilt og 

viktige naturtyper. 

Utvidet planavgrensning krever 

utvidet undersøkelse for de nye 

områdene. 

Det skal gjennomføres befaringer av 

naturtypelokaliteter og undersøkes om 

det finnes forekomster av truede eller 

rødlistede arter. Det skal avdekkes ev. 

bevaringsverdig  

biologisk mangfold innenfor  

planområdet og tilrettelegge for 

akseptable konsekvenser for biologisk 

mangfold. 

Nødvendige  

konsekvensbegrensende tiltak skal 

innarbeides i planforslaget. 

Overvann og 

avrenning 

Forholdet til flom og overvann må 

belyses og avklares. Vurdering av 

avrenningsforhold, og om endring av 

overflater og terreng kan føre til økte 

overvannsutfordringer skal sjekkes ut. 

Overvann skal håndteres lokalt. 

Det skal utarbeides en vurdering av 

avrenningsforhold ved inngrep i nye 

områder. 

Terrenganalyser av eksisterende og 

fremtidig situasjon skal belyse 

konsekvensene. 

Geoteknikk 

 

Kartlegge og vurdere stabilitet 

innenfor og i nærhet av planområdet 

gjennom  

vurdering av eksisterende 

grunnlagsdata og ev. nye boringer 

etter behov.  

Det skal vurderes konsekvenser for 

grunnforhold som følge av utbygging 

og endring av arealformål. 

Planen bør undersøke  

muligheten for å dokumentere om 

det er en forekomst av apatitt 

innenfor planområdet og  

eventuelle begrensinger som vil 

følge av tiltak i planen. 

Avklare om planområdet har  

grunnforhold som er egnet for  

utbygging og legge nødvendige 

føringer for videre geoteknisk 

detaljprosjektering innenfor  

planområdet.  

Innarbeide nødvendige  

avbøtende tiltak i planforslaget.  

Det skal innhentes informasjon om 

provinsen som har tilkommet 

området etter at gjeldene 

reguleringsplan ble vedtatt.   

Landbruk Redegjøre for vilkår for økt kvalitet på 

landbruksområdene. 

Temaet og vilkår for etablering av 

matjord redegjøres for i egen rapport. 

Det skal vurderes hvilke konsekvenser 

planen har for den eksisterende dyrka 

marka, evt gjenbruk av masser på 

dyrka mark, og evt avbøtende tiltak.  
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Massedeponering  Det er store  
masseflyttings-/arronderingsarbeider 

for opparbeidelsen av de forskjellige 

byggefeltene. 

Temaet og vilkår for massedeponering 

redegjøres for i egen rapport. 

 

 

Temaer/fagrapporter/dokumenter fra gjeldende plan som skal revideres i ny detaljreguleringsplan: 

Landskapsbilde og 

bebyggelse 

 Rapport revideres til planarbeidet og nye 

områder legges til i utredningen. 

Skjøtselsplan  Skjøtselsplanen revideres til planarbeidet 

Teknisk plan og snitt  Tegninger oppdateres/legges til 

planarbeidet 

ROS  ROS analyse utarbeidet til 

detaljreguleringsplanen skal revideres. 

Ny områder skal innlemmes og mulige 

uønskede hendelser identifiseres. 

Sannsynlighet og konsekvens skal anslås. 

Trafikk   Temaet knyttet opp mot endringer og 

utvidelse av eksisterende plan redegjøres 

for i rapporten. Sikring av myke 

trafikanter i bygg- og anleggsfasen tas 

med som eget avsnitt. 

 

Temaer som er tilstrekkelig utredet i detaljreguleringsplanen: 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Temaet kulturminner og 

kulturmiljø tar utgangspunkt i den 

kulturhistoriske verdien av berørte 

områder, og vurderer hvordan 

tiltaket vil redusere eller styrke 

verdien av disse. Automatisk 

fredede kulturminner, nyere tids 

kulturminner og kulturmiljøer og 

kulturlandskap inngår i temaet. 

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet 

en kulturhistorisk registrering i 

forbindelse med områdeplanen, som 

kartlegger kulturminner innenfor 

planområdet.  

Senere har de uttalt at det ikke er 

nødvendig med ytterligere 

kulturminneregistrering.  

Hensynsoner og bestemmelser fra 

områdeplanen er videreført i 

detaljreguleringsplanen. 

Temaet er tilstrekkelig utredet.  

Energiredegjørelse  Tilstrekkelig utredet i 

detaljreguleringsplanen gjennom eget 

notat 

Støyvurdering   Tilstrekkelig utredet i 

detaljreguleringsplanen gjennom 

støyrapport 

Friluftsliv  Tilstrekkelig utredet i 
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detaljreguleringsplanen i fagrapport 

Utslipp til luft, vann 

og grunn 

 Tilstrekkelig utredet i 

detaljreguleringsplanen gjennom MOP og 

Overvannsrapport 

BREEAM  Tilstrekkelig utredet i 

detaljreguleringsplanen 
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Konsekvensutredningen vil bli presentert i egne dokumenter som vedlegg til reguleringsplanen når 

den blir lagt ut til offentlig ettersyn. Planbeskrivelsen vil inneholde en oppsummering av 

konsekvensutredningen. 

7. PLANPROSESSEN 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet samtidig med at foreliggende planprogram ble sendt 

til høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Berørte og interesserte kom med innspill til endringer av 

forslaget, samt kommentarer til arbeidet med reguleringsplanen. Alle innspill er vurdert og 

sammenfattet som et grunnlag for endelig program.  

Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsforslag med 

konsekvensutredning. Planforslag med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Behov for supplering og justering av planforslaget vurderes på bakgrunn av 

innkomne merknader til reguleringsplanen. Etter endt saksbehandling oversendes 

reguleringsplanforslaget med konsekvensutredning til endelig politisk behandling. 

 

Figur 5 Skjematisk fremstilling av planprosessen. 

8. Medvirkning 

Forslag til planprogram var sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 17.08.20 til 
02.10.20. Høring og offentlig ettersyn, og oppstart av planarbeid, ble kunngjort i Laagendalsposten. 
Offentlige myndigheter, samt naboer til planområdet, ble varslet med brev.  
I hørings- og innspillsperioden kom det uttalelse fra 6 offentlige myndigheter. 

- 01 SVV 
- 02 Viken fylkeskommune 
- 03 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
- 04 NVE 
- 05 Mattilsynet 
- 06 DFM 

 

Forslagsstiller har på bakgrunn av de innkommende innspill revidert planprogrammet på enkelte 

punkter. Forslag til planprogram og høringsuttalelser er oversendt Øvre Eiker kommune for 

fastsetting den 09.12.2020. 

Utvidelse av planområdet ble igjen varslet 28.10.2020 med frist 20.11.2020. Dette for å sikre arealer 

til å oppnå en god tilpassing av fyllingen i landskapet. 

Vedrørende planlagt tiltak på Storholt jordet har utbygger og entreprenør hatt stort fokus på at 

naboer skal få tilstrekkelig informasjon om tiltaket. Det har vært en prosess mellom utbygger og 

hjemmelshavere for de fysisk berørte eiendommene.  



Fiskumparken  Arkitektene Astrup og Hellern AS 
 

Det ble avholdt et informasjonsmøte den 18.12.2019, hvor alle tilgrensende naboer var invitert. 

Ettersom ikke alle naboene valgte å stille på dette møtet, ble det sendt ut skriftlige nabovarsel. Det 

kom ikke merknader fra naboene på utsendt varsel.    

 

Mottatte merknader og innspill til planprogrammet og varsel om oppstart vil bli samlet i eget 

dokument og vedlagt planprogrammet.    
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9. Fremdrift 

Forslagsstiller og kommunen er svært godt kjent med saken og det legges derfor opp til en rask 

fremdrift: 

Fremdrift  Uke 

Varsel om oppstart og forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. 36 

Varsel om utvidelse av planområdet 44 

Planprogram fastsettes av Øvre Eiker kommune 50 

Kommunen vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn og den sendes på høring. jan 2021 

Planforslag med konsekvensutredning vedtas mars 2021 

 


