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Oppstartsmøte - Detaljregulering, Gbnr 77/135 og 77/480, 
Hoenselva barnehage, Hellefossveien, Hokksund 
 
 
Informasjon  
Saksbehandler Anders Stenshorne, Jørgen Firing 
Møtested og dato Rådhuset, Hokksund – 07.11.19 
Plannavn Hoenselva barnehage – planid. 0678 
Planlokasjon Hellefossveien, Hokksund, gbnr 77/135 m.fl. 
Plantype  Detaljregulering 
 
1. Parter 
 Forslagstiller Konsulent 
Navn Læringsverkstedet Prosjektutvikling 

AS 
Plan1 AS 

Adresse Pb 215 Balder Allé 2 
Postnr.- /sted 2051 Jessheim 2060 Gardermoen 
Tlf. 970 71 000 95 92 00 27 
E-post Kjell.roar.kaasa@laringsverkstedet.no rag@p1.no 
 
Deltakere fra forslagsstiller Deltakere fra kommunen 
Kjell Roar Kaasa Anders Stenshorne 
Julianne Kristiansen Jørgen Firing 
Ragnhild Storstein (Plan1 AS)  
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 Vår referanse: 2019/10874-  
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Forslaget berører følgende eiendommer direkte 
Gbnr. 77/135, 77/480 og 77/1 (veigrunn) 
 
 
2. Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet 
Tilrettelegge for etablering av ny barnehage med tilhørende anlegg (parkering). 

 
Om planområdet (beliggenhet, avgrensning, m.m.) 
Planområdet ligger i tettbebyggelsen nært Hokksund sentrum med ca 8,5daa fordelt 
på to teiger, én på hver side av Hellefossveien med tillegg av veiareal. Området 
ligger nært Drammenselva og Hoenselva. 
 

 
 
3. Planstatus 
Plan Plannavn Formål 
Kommuneplanens 
arealdel 

Kommuneplan for Øvre Eiker 
kommune 2015-2027 

Friområde / Park. Del av 
gbnr 77/480 er 
boligformål. 

Reguleringsplan Reguleringsplan for Eiker 
videregående skole og tilliggende 
områder 

Friområde / Park. Del av 
gbnr 77/480 er 
boligformål. 

Tilliggende 
reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Eiker 
videregående skole og tilliggende 
områder 

 

Andre planer   
 
Rikspolitiske retningslinjer 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Barn og unges interesser 
 



 

4. Utredninger og analyser 
Utredninger og analyser skal utføres for forslagsstillers regning av kvalifisert 
personell og skal innsendes samtidig med endelig planforslag. ROS-analyse tilpasset 
det konkrete prosjektet skal alltid utføres. Det vises til egen mal over temaer. Denne 
vedlegges. 
 
Følgende forhold skal ha spesiell oppmerksomhet: 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) 

Har kommunen aktuelle 
undersøkelser? 

Forslagsstillers 
ansvar 

Grunnforhold  X 
Flomfare NVE – Flomsonekart 

delprosjekt Drammenselva 
(2017) 

X 

Høyspent   
Støy  X 
Jernbane  X 
Vei/trafikk Trafikktall kan hentes i 

NVDB 
X 

Trafikksikkerhet  X 
   
Annen forurensning/fare Ingen kjente  
 
5. Viktige tema i planarbeidet 
Følgende tema må belyses av forslagstiller. På tidspunkt for oppstartsmøte er det 
ikke mulig å avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger må foreta. I 
løpet av planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere 
utredninger/vurderinger. 
 
 Forslagsstillers 

ansvar 
Landskap/natur  
Terreng/helning X 
Sol/skygge X 
Vind X 
Landbruk  
Grønnstruktur X 
Jord- og skogvern X 
Biologisk mangfold X 
Friluftsinteresser X 
Kulturlandskap  
Kulturminner X 
  
Bygningsmessige forhold  



 

Fjernvirkning  
Universell utforming X 
Boligtyper, antall boenheter og utbyggingstakt  
Gesims- og mønehøyde X 
Plassering av bebyggelse X 
Uteoppholdsareal og lekeplass X 
Renovasjon (nedgravd løsning skal vurderes) X 
Kulturminner / vernede bygninger  
Estetikk og byggeskikk X 
Utbyggingsrekkefølge  
  
Trafikk  
Infrastruktur X 
Trafikkforhold X 
Parkering X 
  
Krav fra offentlige myndigheter X 
 
 Foreløpig vurdering 
Rekkefølgebestemmelser Kan være aktuelt 
Utbyggingsavtale Antas ikke aktuelt 
Gjennomføringsavtale Antas ikke aktuelt 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Rammer og prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares 
sammen med kommunens fagavdelinger før planen legges fram for 1. gangs politisk 
behandling.  
 
Det antas at veianlegget frem til eiendommen har tilstrekkelig kapasitet. Dette må 
likevel vurderes.  
 
Kapasiteter på vann og avløp må vurderes, også forholdet til eksisterende 
pumpestasjon nært planområdet. 
 
Temaer som må omhandles i prosessen er: 

 Veier  
 Fortau/Gang- og sykkevei 
 Vann, inkludert slukkevann 
 Spillvann 
 Overvann 
 Flomveier 



 

 
Kontaktperson om teknisk infrastruktur er leder for Prosjektavdelingen Øyvind 
Harstad.  
E-post: Oyvind.Harstad@ovre-eiker.kommune.no  
 
6. Planprosess 
Krav til planmateriale er beskrevet i “Kravspesifikasjon for reguleringsplaner”. 
Kommunen anbefaler at det gjennomføres et møte mellom forslagsstiller og 
kommunen når produksjonsprosessen nærmer seg slutten, men før planen innsendes 
for 1.gangs behandling. 
 
Varsel om oppstart 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i Drammens tidende, 
annonser@dt.no . Forslagsstiller vurderer om det er behov for kart i annonsen. 
Kommunen ønsker å se annonsen før publisering. 
Varsel om oppstart sendes til grunneiere, offentlige etater og andre berørte. Varselet 
skal minimum inneholde: 
 

 Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet. 
 Kart med avmerket planavgrensning. 
 Notat som inneholder hensikten med planarbeidet og forslagsstillers 

intensjoner. 
 
Saksbehandler leverer: 
 

 Liste over berørte parter. 
 Annonserer oppstart på kommunens hjemmeside etter at forslagsstiller har 

oversendt varsel. 
 Omriss av planområdet i SOSI-format. 

 
 
 
7. Andre forhold 
Kommunens vedtekter og retningslinjer skal følges. 
Kommunale vedtekter og retningslinjer 
VA-norm 
Veinorm 
Teknisk veilysnorm 
Gebyrreglement 
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Forskrift om konsekvensutredninger 
Det skal utarbeides konsekvensutredning som en del av planleveransen. Det anses 
ikke å være behov for utarbeidelse av planprogram. 
 
Andre forhold drøftet i møtet 
 Planavdelingen startet møte med å avklare at planavdelingen kun uttalte seg om 

de planrelevante forholdene. De barnehagefaglige delene av saken berøres ikke 
og tas ikke stilling til i møtet. Kommunens oppvekstseksjon er informert. 

 Det har tidligere vært avholdt møte med naboer om etablering i området 
14.03.19. Det foreligger ikke referat fra møtet. Fem av naboene møtte. Det var 
ingen negative merknader til plassering av barnehage i området. Naboene var 
opptatt av å informere om: Lukt fra pumpestasjonen og at arealene langs elva var 
svært fuktige. 

 Fylkesmannen i Buskerud har tidligere vært positiv til at mindre omdisponeringer 
av arealformål tas i detaljregulering fremfor kommuneplanrullering, bl.a. for å 
øke detaljnivået i vurderingen. 

 Det er viktig at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser til barnehagen, både for 
ansatte og foreldre, da det er avgjørende at parkering i vei unngås. 

 Som del av trafikk- og trafikksikkerhetsvurdering bør også behov for endring av 
gjeldende trafikkskilting vurderes. Forslag til skiltplan lages dersom det anses å 
være hensiktsmessig med endringer. 

 Eksisterende sti langs Hoenselva ligger nært, men ikke innenfor planområdet. 
Stiforbindelsen langs elva er en viktig del av rekreasjonsområdet og kan 
fremover bli viktigere som en del av et helhetlig stisystem opp mot Røren. 

 Det skal vurderes om noe eksisterende vegetasjon innenfor planområdet kan 
ivaretas og brukes i uteanlegget til barnehagen. 

 
 
Det avtales at utbygger tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og 
eventuelle krav om tilleggsutredninger etter høring. 
 
Det gjøres oppmerksom på at funn i utredningene, naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter, med mer kan føre til krav om 
endringer av prosjekter, eventuelt også endringer i fremdriften i planprosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørgen Firing 
arealplanlegger 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 



 

 
Vedlegg 
1 Kravspesifikasjon for reguleringsplaner 
2 Temaer for ROS-analyse 
3 Varslingsliste eiere/naboer 
4 Offentlige høringsparter 
 
 
Kopi til: 
LÆRINGSVERKSTEDET PROSJEKTUTVIKLING AS Postboks 215 2051 JESSHEIM 
 
 
 


