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Planforslag til 1.gangs behandling - Fiskumparken  
 
Det vises til deres søknad mottatt 25.03.2021.  

Saksutredning: 
 
Områdeplanen for Fiskum næringspark ble vedtatt i 2016, og fulgt opp med detaljregulering 
som ble vedtatt i 2019. Da utbyggingsprosessen startet opp, ble det avdekket at det var mer 
løsmasser internt på området som måtte håndteres, og arealer tett opp til planområdet egnet 
seg for oppfylling. Ved å benytte dette området vil man redusere behovet for utkjøring av 
masser, som igjen vil redusere utslipp. Det ble derfor søkt om dispensasjon fra plankravet, for å 
fylle opp et landbruksareal som grenset opp til område A i planen. Statsforvalteren, den gang 
Fylkesmannen i Buskerud, påklagde et positivt vedtak fra planutvalget i Øvre Eiker, og krevde at 
det ble utarbeidet en reguleringsplan for tiltaket. 
 
Forslagstiller gikk i dialog med kommunen og det ble besluttet at eksisterende detaljplan skulle 
utvides til også å omfatte dette arealet. I tillegg ble det foreslått å gjøre en del mindre endringer 
på kart og bestemmelser som har vist seg nødvendig i forbindelse med detaljprosjektering av 
næringsparken. Planmaterialet som fulgte saken i 2019, har blitt oppdater og supplert på de 
temaene som berører endringen. Oppstart av planarbeidet har blitt varslet, og myndigheters og 
naboers innspill har blitt tatt med i det videre planarbeidet. I planprosessen har det vært tett 
dialog mellom administrasjonen i kommunen og forslagsstiller, og planutvalget har også vært 
oppe i området og fått orientering om utviklingen av næringsparken. Planutvalget er også 
forespurt om planen kan sendes ut gjennom delegert behandling, og har ingen innvendinger til 
dette.  
 
Planforslaget inneholder en detaljert en endringslogg for både plankartet og bestemmelsene.  
 
Hovedpunktene oppsummeres slik: 
 

  Melding om vedtak: 2/21 
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 Plankartet  
Utvidelse av planområde rundt område A – for oppfylling av et dyrket areal som vil 
bestå som landbruksformål etter oppfyllingen, noen mindre terrengbearbeidelser og 
anleggelse av voll og vegetasjonsbelte for å skjerme naboer. 
 

 Bestemmelsene 
Presisering av rekkefølgekrav, justering av høydebestemmelsene i område C, 
presisering av byggematerialer farger og skilting,   

 

Vurdering: 

Planutvalget ga dispensasjon for å utføre oppfyllingen av det jordet som grenser opp til 
næringsområdet, men Fylkesmannen krevde at området ble regulert for en slik oppfylling. 
Utbygger etterkommer i dette planforslaget Fylkesmannens krav ved å ta området inn som del 
av planområdet. Dette åpner også opp for å justere detaljplanen etter løsninger som har 
kommet fram under prosjekteringen.  Intensjonen i den eksisterende planen beholdes, og det 
legges ikke opp til endring av hvilke næringer som kan etableres i området. Trafikkrapporten er 
oppdatert, og den viser en liten nedgang i trafikktallene.  

Det foreligger et grundig og gjennomarbeidet materiale i form av fagrapporter for de ulike 
temaene som følger planen til offentlig ettersyn, og planavdelingen vil med dette meddele at 
planen sendes ut til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 10.05.2021. 
 

Vedtak:  
Med henvisning til PBL § 12-11 sendes forslag til ny detaljplan for «Fiskumparken» til offentlig 
ettersyn. 
 
 
 
Saken er avgjort av planavdelingen etter delegasjon. 
 
 
Faktura for behandling sendes fra Fakturaservice. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anders Stenshorne  
tjenesteleder  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


