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Jørgen Firing 

 

Detaljplan Arneberggata 10 - Egengodkjenning 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

37/22 Utvalg 1 Planutvalget 31.05.2022 

54/22 Kommunestyret 15.06.2022 

 

Saken gjelder 

Detaljplan Arneberggata 10 er et forslag til en mindre detaljregulering som legger til rette for tre 

tomannsboliger i Arneberggata i Vestfossen. Planen har vært ute til offentlig ettersyn, og fremmes 

for egengodkjenning.  

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan Arneberggata 

10. 

Begrunnelse 

Planen har vært ute til offentlig ettersyn. Det er gjort mindre endringer av plankart og bestemmelser 

i tråd med innkomne merknader. Det foreligger ikke innsigelser til planen. 

 

 

Utvalg 1 Planutvalgets behandling av sak 37/2022 i møte den 31.05.2022: 

Behandling  

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Vedtak 

 

  

Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan Arneberggata 

10. 

Begrunnelse 
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Planen har vært ute til offentlig ettersyn. Det er gjort mindre endringer av plankart og bestemmelser 

i tråd med innkomne merknader. Det foreligger ikke innsigelser til planen. 

  

 

Kommunestyrets behandling av sak 54/2022 i møte den 15.06.2022: 

Behandling  

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Utvalg 1: Planutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan Arneberggata 

10. 

Begrunnelse 

Planen har vært ute til offentlig ettersyn. Det er gjort mindre endringer av plankart og bestemmelser 

i tråd med innkomne merknader. Det foreligger ikke innsigelser til planen. 

 

 

  

Grunnlag for saken 

Detaljplan Arneberggata 10 ble vedtatt lagt ut for offentlig ettersyn av Planutvalget i deres møte 
08.03.2022, sak 18/22. Saken har i perioden 11.03.22 til 29.04.22 ligget ute til offentlig ettersyn. 

Planen er en detaljplan som legger til rette for utvikling av tre tomannsboliger på en tidligere 
eneboligtomt på ca 2,4daa. Planen for øvrig ble beskrevet i forrige saksfremlegg. 

Det er innkommet seks merknader, fire fra offentlige myndigheter, RfD og én fra nabo. Merknadene 
er vedlagt i sin helhet og oppsummert og kommentert senere i saksfremlegget. 

 

 

Vurdering 

Planen er begrenset i omfang har svært få konsekvenser utover det helt lokale.  

Høringen har gitt verdifulle innspill som er fulgt opp i bestemmelser og plankart.  

Endringene i plankartet består i at det er lagt inn bestemmelsesområder for de deler at 
utbyggingsområdet som skal benyttes til overvannshåndtering. Disse er gitt konkrete bestemmelser i 
reguleringsbestemmelsene, og videreført i rekkefølgebestemmelse. 

Videre er det lagt inn bestemmelse for universell utforming av fellesområder og uteområder. 
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NVE og Statsforvalteren har også påpekt behov for justering av rekkefølgebestemmelsen som 
omhandler stabilitet i grunnen. Dette er endret. 

Vestfossen er prioritert som lokalt utviklingsområde i Areal og transportplan for Buskerudbyen. 
Sentrumsnære fortettingsprosjekter, som det aktuelle, er viktig for å oppnå målene i planen. Det er 
naturlig at naboer og andre berørte kan være kritiske til slik fortetting i eget nærområde. I dette 
tilfellet ligger planområdet for det meste nord og øst for eksisterende eneboligbebyggelse. Slik sett 
vil effekten på soltap være minimal. Andre effekter som innsyn og mer bevegelse i vil være en 
konsekvens, men kan motvirkes ved beplantning og liknende. I et lokalt utviklingsområde må man 
forvente at det over tid vil være en viss fortetting eller ny utbygging i de områder som er avsatt til 
boligformål i kommuneplanen. 

 

Konsekvenser for kommuneøkonomien 

Ubetydelige konsekvenser. 

 

Konsekvenser for miljøet 

Forholdet til Naturmangfoldsloven er avklart i planbeskrivelsen. Det er ikke registrert truede arter 
eller rødlistearter i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Planen anses å ha ubetydelige 
konsekvenser for miljøet. 

 

Sosiale konsekvenser 

Ubetydelige konsekvenser. 

 

Tilbakemelding fra myndigheter og berørte parter 

Det er kommet inn seks uttalelser. Alle er vedlagt i sin helhet. 

NVE: 

Det påpekes at bestemmelse angående geoteknikk og grunnforhold burde endres til å avklare 
lokalstabiliteten fremfor områdestabilitet. Videre anbefaler NVE at areal som planlegges benytta til 
overvannshåndtering får eget formål/hensynssone og bestemmelser. 

Kommentar: 

Bestemmelser og plankart er endret i tråd med NVEs anbefaling. 

Viken fylkeskommune: 

Eksisterende bolig er oppført i SEFRAK-registeret, men er ikke oppført med verneverdi. Det anbefales 
at bygningen inntas i planen fremfor riving og nybygg. 

Planforslaget medfører ikke vesentlige endringer i trafikkforholdene, men forutsetter at frisikt til 
gang- og sykkelvei ivaretas. 

Kommentar: 

Bygningen det vises til ble nedbrent som en del av brannøvelse etter at det ble gitt tillatelse til riving i 
oktober. Bygningen var ikke oppført med verneverdi. Kommunen har ikke anledning til å avslå søknad 



4 
 

om riving uten hjemmel i regulering. Her var det ingen regulering og kommunen vurderte det ikke 
aktuelt å benytte muligheten til å legge ned bygge- og deleforbud. 

De planlegges ikke tiltak som kan hindre frisikt. Frisikt må sikres i gjennomføringsfasen. 

Statsforvalteren: 

Planforslaget legger opp til uteoppholdsareal lavere enn kravet i kommuneplanen. Anbefaler å 
redusere utnyttelsesgraden for å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal. 

Anbefaler at leke- og oppholdsarealer sikres universell utforming gjennom planbestemmelsene. 

Statsforvalteren støtter NVEs uttalelse knytta til grunnforhold og overvannshåndtering. 

Kommentar: 

Det sikres i bestemmelsene at det minimum skal avsettes 80kvm pr boenhet, samt at det er regulert 
felles uteoppholdsareal på 214kvm og 67kvm til lekeplass. Ifølge situasjonsplanen blir det totalt 
734kvm privat uteoppholdsareal inkludert terrasser. Det er i tillegg et skrånende areal i øst på 
355kvm som kan være attraktivt til f.eks. aking vinterstid. I areal- og transportplan for Buskerudbyen 
er Vestfossen et av knutepunktene som prioriteres for fortetting. Reguleringsplanen utfordrer verken 
byggehøyder eller utnyttelsesgrad i kommuneplanen. Kommunen vurderer alltid kommuneplanens 
generelle krav ved utarbeidelse av reguleringsplan for konkrete byggeprosjekter. Vurderingen er at 
forslaget er tilstrekkelig godt hva angår uteoppholdsareal, og bidrar til variasjon i boligtilbudet i 
Vestfossen. 

Bestemmelse om universell utforming av leke- og uteoppholdsarealer tas inn i bestemmelsene. 

Bestemmelser og plankart er endret i tråd med NVEs anbefaling. 

Mattilsynet: 

Planbeskrivelsen svarer ut innspill angående løsning for vann og avløp. Det vises til 
dokumentasjonskrav i bestemmelsene. 

Det bør vurderes vedlikehold og utskifting av ledningsnett for drikkevann. 

Det stilles krav til tiltak for å sikre plantehelse og for å hindre spredning av planteskadegjørere. Det 
vises til rekkefølgebestemmelse om lokal håndtering av over-/underskuddsmasser. 

Kommentar: 

Dokumentasjonskrav er ok og foreligger.  

Forslagsstiller opplyser at det etableres nye ledninger til de nye boligene fra kommunal ledning i 
Smørgravveien. 

Bestemmelse om lokal massehåndtering vurderes tilstrekkelig. Lokalt fjell som sprenges ut benyttes i 
overvannsmagasin og oppfylling. Matjord gjenbrukes på eiendommen. Eventuelle plantesykdommer 
sjekkes før oppstart graving og håndteres deretter. 

Renovasjonsselskapet for Drammenregionen (RfD): 

Viser til sine retningslinjer for opparbeidelse av renovasjonspunkter. Anbefaler fellesløsninger, om 
mulig nedgravde løsninger. 

Kommentar: 

Det er avsatt område for felles renovasjon i plankartet. 
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Nabo Patrick Kristensen Korsbøen: 

Planlagt bebyggelse skal oppføres nærme tomtegrense og det fører til skyggelegging. 

Utbyggingen vil påvirke støy og innsyn fra fremtidige naboer og med inn- og utkjøring av bil. Flyttet til 
området fordi det var et stille villastrøk i blindgate uten innsyn og støy. Det har vært dialog mellom 
nabo og utbygger hvor det er foreslått oppsett av busker. Det er også forespurt om kompensasjon, 
men er ikke avklart avslag eller godkjennelse på dette punkt. 

Det bes om at det kun tillates bygning i tilsvarende omfang og plassering som ved eksisterende 
bygning. 

Kommentar: 

Byggegrense er plassert 4 meter fra eiendomsgrense. Dette er i tråd med gjeldende lovverk. Det er 
utarbeidet sol-/skyggediagram. Det fremkommer at ny bebyggelse ikke vil gi store skyggelegginger 
på eiendommen. Planlagt bygning kommer øst for nabo og det er derfor kun noe morgensol som 
påvirker.  

Adkomstvei inn i området er lagt mellom bebyggelsen. Det vil derfor være bygninger som skjermer for 
intern adkomstvei. Utbygger opplyser at det planlegges for stedvis vegetasjon som vil bedre innsyn og 
gi skjerming. Det vurderes at bilstøy ikke vil være en vesentlig negativ virkning. 

Arneberggata 10 hadde en svært stor tomt for bare én enebolig. Det må sentrumsnært, i et tettsted 
som Vestfossen, påregnes fortetting. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen og verken 
byggehøyder eller utnyttelsesgrad utfordres i planforslaget. 

 

Vedlegg: 

1 Revidert Plankart Arneberggata 

2 Reviderte bestemmelser 

3 Uttalelse RFD 

4 NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Arneberggata 10, Vestfossen - 
Øvre Eiker kommune.PDF 

5 Uttalelse til høring av detaljregulering for Arneberggata 10, Vestfossen 

6 Høringsuttalelse - forslag til detaljreguleringsplan - Arneberggata 10, Vestfossen 

7 Merknad til detaljreguleringsplan for Arneberggata 10, Vestfossen 

8 Høringsuttalelse - Forslag til detaljreguleringsplan for Arneberggata 10 - Vestfossen - Offentlig 
ettersyn.pdf 

 

 

Tidligere behandlinger [kun i kommunestyrets sakspapirer] 

Planutvalgets sak 18/22 


