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Harakollen - Forslag til endring av detaljregulering for Harakollen 
Øst, felt BK 12.1. Saksordfører: Niclas Tokerud 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
44/19 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 04.09.2019 
 
 
 
Saksopplysninger 
Detaljreguleringsplan for Harakollen Øst ble egengodkjent av kommunestyret 18.06.14. 
Detaljreguleringen fastsatte at felt BK 12.1 skulle utvikles med konsentrert småhusbebyggelse. Det 
foreslås fra forslagsstiller å endre denne reguleringen til blokkbebyggelse. Kommunedirektøren 
anbefaler at endringsforslaget sendes ut for offentlig ettersyn. 
 
Det fremmes nå forslag til endring av detaljreguleringsplan for Harakollen Øst, felt BK12.1. 
Hensikten med endringen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse (lavblokker) innenfor området som 
i dag er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Det foreslås ikke endring av plankartet, kun 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Årsaken til endringsforslaget er at eiendommen har store høydeforskjeller og at forslagsstiller derfor 
mener det vil være mer hensiktsmessig med en annen organisering og andre bygningstyper enn hva 
som er regulert i dag. 
 
Kortfattet innebærer forslaget følgende: 

 Endring av bygningstype fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. 
 Fastsetter maks antall boenheter til 27. I gjeldende detaljregulering er det ikke fastsatt noe 

tall, men planbeskrivelsen anslo ca. 25 boenheter. 
 Utnyttelsesgrad BYA=50%. Ingen endring fra gjeldende detaljregulering. 
 Byggehøyde 10 meter. Ingen endring fra gjeldende detaljregulering. 
 Parkeringskravet settes lik som for terrasseblokkene i område BB10.1. Med krav til 

ladeplasser for el-bil. 
 Krav til sykkelparkering. 2 per boenhet og plass til el-sykler. 

 
Planoppstart er varslet og det er innkommet merknader fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen og 
felles merknad fra tre naboeiendommer: 
 
Buskerud Fylkeskommune: 
Har ingen merknader til planforslaget. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
Kommenterer følgende temaer: Støy, klima/energi, barn/unge, landskap natur og friluftsinteresser, 
universell utforming og samfunnssikkerhet og beredskap. 
Kommentar: 
Planbeskrivelsen kommenterer disse temaene utfyllende. 
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Naboer: 
Naboene mener en planendring som foreslått vil gi store og unødvendige ulemper for de øvrige 
eiendommene i Trettebråtan. Mener forutsigbarheten som en ny reguleringsplan skal gi ikke er 
tilstede dersom området omreguleres. Naboene tar også opp temaet “visuell virkning” og mener 
lavblokkbebyggelse ikke vil være i tråd med gjeldende reguleringsplans krav til åpent 
helhetsinntrykk, og heller ikke kommuneplanens generelle krav til tilpasning og kvalitet. Naboene 
mener videre at hensynet til bokvalitet for nabobebyggelsen settes i bakgrunn som følge av 
utbyggers økonomiske interesser. Merknaden er vedlagt i sin helhet. 
Kommentar: 
Naboene har skrevet en god og fyldig merknad. Kommunedirektøren mener forslagsstiller har tatt 
hensyn til flere av temaene naboene tar opp. Utnyttelsesgrad og høydebegrensning endres ikke. 
Maks antall boenheter er ikke økt utover det gjeldende detaljplan la opp til, selv om dette er høyere 
enn hva naboene var innforstått med. Hva gjelder adkomstvei er det ikke foreslått endringer av 
denne da det ikke er foreslått økning i antall boenheter enn i gjeldende detaljregulering. 
I planbeskrivelsen gir forslagsstiller en redegjørelse for både landskap og estetikk og byggeskikk. 
 
Vurderinger 
Endringsforslaget omfatter lite annet av betydning enn bygningstype, sett opp mot gjeldende 
regulering. I den sammenheng er landskapsvirkning, på både kort og lang avstand, det naboene 
kaller “visuell virkning” det vesentligste momentet. Dette har generelt vært en utfordring på hele 
Harakollenområdet på grunn av eksponeringen i åssiden. Dette gjelder ikke bare for større 
bygningskropper. Vi ser at det også er eneboliger som gir kraftig fjernvirkning enten på bakgrunn 
av fargevalg, kraftig fylling, kraftig skjæring m.m. Forslagsstiller argumenterer for lavblokk med at 
dette kan gi mindre terrenginngrep enn om man bygger f.eks. rekkehus. Det er også utarbeidet et 
forslag til bebyggelse. Dette er en del av planbeskrivelsen og angir én mulig utnyttelse av 
eiendommen, dersom endringen godkjennes. 
 
Det vises for øvrig til en fyldig planbeskrivelse. 
 
Denne saken er etter kommunedirektørens syn godt egna for politisk vurdering. Gjeldende 
detaljregulering settes opp mot et endringsforslag. Begge har kvaliteter, også både fordeler og 
ulemper. 
 
Forslagsstiller har tidligere presentert prosjektet for utvalget. 
 
Kommunedirektøren mener endringsforslaget ivaretar forholdet til bokvalitet og visuelle hensyn i 
tilfredsstillende grad og anbefaler derfor at endringsforslaget legges ut for offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Planbestemmelser Harakollen BK12.1 08.08.19 
2 Planbeskrivelse Harakollen 08.08.19-compressed 
3 Kulturminnefaglig uttalelse til detaljregulering Harakollen BK12.1 
4 Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - gbnr 104/58 - Harakollen - detaljregulering 

felt BK 12.1 
5 Merknad til varsel om oppstart av reguleringsplan BK 12.1 Harakollen 
6 Illustrasjonsplan 
7 Planskisser 
8 Prinsippsnitt 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
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Kommunedirektørens anbefaling 
Fagkomité 1 viser til pbl § 12-10 og vedtar forslag til endring av detaljreguleringsplan for 
Harakollen øst, felt BK12.1 sendt ut til offentlig ettersyn. 
 
Begrunnelse 
Endringsforslaget ivaretar forholdet til bokvalitet og visuelle hensyn i tilfredsstillende grad.  
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  04.09.2019 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen, kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  04.09.2019 
Fagkomité 1 viser til pbl § 12-10 og vedtar forslag til endring av detaljreguleringsplan for 
Harakollen øst, felt BK12.1 sendt ut til offentlig ettersyn. 
 
Begrunnelse 
Endringsforslaget ivaretar forholdet til bokvalitet og visuelle hensyn i tilfredsstillende grad.  
 
 
 


