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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Anders Stenshorne 
Saksmappe: 2016/9455 - 31710/2017 
Arkiv: 0601-5 
 

 

Egengodkjenning av detaljregulering, gbnr 101/4 med fler, Lerberg, 
Hokksund. Saksordfører: Aasmund Grasbekk 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
75/17 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 11.10.2017 
154/17 Kommunestyret 31.10.2017 
 
 
 
Saksopplysninger 
Detaljreguleringa for gbnr. 101/4 mfl. på Lerberg i Hokksund, ble vedtatt sendt ut på offentlig 
ettersyn 26.04.2017 – sak 35/17. Planforslaget viser omregulering av del av offentlig området til 
forretningsformål, med hensikt å kunne bygge dagligvarebutikk på området. 
 
Innen fristen for høringer har kommunen mottatt uttalelser fra Fylkesmannen, Buskerud 
fylkeskommune og Statens vegvesen. På forespørsel har kommunen også mottatt merknad fra FAU 
ved Hokksund barneskole, vedrørende trafikksikkerheten. 
 
Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 
FMB viser til at planforslaget i all hovedsak følger opp kommentarene fra oppstartsvarsel. FMB 
anbefaler at bestemmelsen oppdateres slik at de ivaretar Rikspolitiske bestemmelser om 
kjøpesenter, slik at samlet bruksareal ikke blir på mer enn 3000 kvm. 
 
Buskerud fylkeskommune 
Ingen merknader vedrørende kulturminner og vurderer at kommunen har ivaretatt slik vurdering. 
 
Statens vegvesen 

 Mener at planen bryter med rikspolitiske retningslinjer for etablering av handel i slike 
områder, og at det derfor legges inn i bestemmelse en begrensing på at maksimal salgsareal 
settes til 1500 kvm. 

 Det må stilles krav til trafikksikker kryssing, helst planskilt i forhold til riksveien 
 Det skal normalt settes av 3 meter utenfor eksisterende kant på gangvei langs riksveien til 

annen offentlig veigrunn som kan benyttes til grøft, snøopplag mm. 
 Byggegrense på 30 meter aksepteres 
 Frisiktsone nord for gangkryssing på Lautjernveien påføres. 

 
FAU Hokksund Barneskole 
Etter befaring med FAU 19.9.2017, har FAU kommet med noen betraktinger vedørende 
trafikksikkerheten. Brevet legges ved i sin helhet, men oppsummeres slik: 
 
FAU antar at butikken vil bli populære både for elever og brukere av idrettsanlegget. Anmodninger 
fra foreldre og skole om ikke å krysse direkte over til butikken ved rundkjøringen, kan bli vanskelig 
å overholde. Villkryssing vil kunne bli en utfordring. FAU har vurdert forskjellige løsninger og 
konkluderer med at en undergang er den eneste hensiktsmessige løsningen.     
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Rådmannen skrev i sitt saksframlegg ved utlegging til offentlig ettersyn, at: 
“Rådmannen vil hevde at rapporten er mangelfull når det gjelder forhold som dreier seg om 
“villkryssing” fra skole og idrettsanlegg. Det må antas at butikken med det konseptet som 
presenteres, vil kunne være et attraktivt mål for barn og ungdom på vei til eller fra skolen, og på vei 
til eller fra idrettsanlegget. Kryssing vil da kunne skje via rundkjøring eller i tilknytning til denne, 
på steder som ikke er tilrettelagt for dette. Trafikkanalysens punkt 5.4 Forhold for fotgjengere og 
5.5 og syklister og Trafikksikkerhet, må derfor oppdateres, og det må vurderes om det må 
gjennomføres tiltak som hindrer eller reduserer muligheten for kryssing i dette området. Dette må 
foreligge før sluttbehandling av planen, og vil bli forelagt Statens vegvesen for uttalelse før 
behandlingen”. 
 
Planavdelingen har etter høringssvarene forelå, hatt dialog med både tiltakshaver og Statens 
vegvesen og FAU ved Hokksund barneskole. Alle partene er enige i at “villkryssing” kan bli et 
problem når det blir en butikk på motsatt side av skole og idrettsanlegg. Planavdelingen ba Statens 
vegvesen utdype sitt høringssvar når det gjelder “villkryssing”, og vegvesenet skriver følgende i et 
svar datert 14.9.17: 
 
“Angående Lerberg:  
Her har vi gitt en anbefaling om planskilt kryssing av Rv. 35 mellom skole/idrettsanlegg og 
området, dersom det skal tillates dagligvareforretning på området. Vi vil fraråde kryssinger i plan 
med riksvegen. Det vil være opp til kommunen i samarbeide med utbygger/trafikk-konsulenten å 
foreslå eventuelle løsninger som kommunen anser «godt nok» for sine innbyggere her. En lokal 
dagligvare burde vel helst blitt plassert oppe i Harakollen-området og ikke nede ved riksvegen hvor 
det kan ventes trafikkproblemer, da særlig kryssende gangtrafikk”. 
 
Vurderinger 
Det er ikke fremmet innsigelse til reguleringsplanen for Lerberg og ny butikk. Det er spilt inn 
forhold hvor deler av innspillene tas inn i planen som nå fremmes for egengodkjenning. Dette 
gjelder: 
 
Handelsareal 
Arealet som er satt av til salg er i underkant av 1500 kvm, og er hjemlet i bestemmelsene. 
 
Annen veggrunn 
Innspillet etterkommes og integreres i grøntanlegget – tegnes inn på kartet. 
 
Byggegrense 30 meter 
Byggegrensen aksepteres, men kommunen vurderer at det må kunne tillates parkering og 
internveier som ligger nærmere. Dagens bygg rives og situasjonen blir vesentlig forbedret. Det er 
ikke bebyggelse som utsettes for støy fordi det ikke er bloligformål. 
 
Frisiktsone til Lautjernveien 
Påføres plankartet.  
 
Utbygger hevder at kommunen allerede ved å godkjenne reguleringsplanen for Harakollen i 2008, 
måtte ha vurdert at kryssing av myke trafikanter over veien ved den nye rundkjøringa ville skje. Til 
dette er å anføre at det er stor forskjell på et offentlig område og en stor, moderne butikk, og 
trafikksikkerhet for gående og syklende var derfor ikke et vesentlig tema ved denne plan-
behandlingen. Rådmannen vurderer at en butikk blir et helt nytt element som vil føre til at mange 
vil legge om “ruta” til og fra skolen eller treninga. Derfor må utbygger bidra for å gjennomføres 
tiltak for at kryssingen blir sikker. 
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Rådmannen er imidlertid svært usikker på valg av mulige løsningene som foreligger når det gjelder 
å ivareta trafikksikkerheten. Utbygger ser for seg kryssing i plan som den beste løsningen. Statens 
vegvesen fraråder en slik løsning, men fremmer ikke innsigelse. De utdyper i eget brev at det er opp 
til kommunen sammen med utbygger å vurdere innbyggernes trafikksikkerhet. Rådmannen kan ikke 
huske at vegvesenet har kommet med lignende uttalelser i forbindelse med andre planbehandlinger.  
 
Rv 35 er en svært trafikkert vei, og vegvesenet har tidligere hatt klare formeninger om trafikk-
sikkerheten på denne veien, både ved utbygging av Harakollen, etablering av krysningspunkt ved 
Hobbelstadjordet og flere forslag til utbygging på strekningen gjennom Øvre Eiker. Rådmannen 
vurderer at det er vegvesenet som må gjøre nødvendige vurderinger, og godkjenne løsningen som 
blir valgt på riksveien. Kryssing i plan vil blant annet påvirke trafikkflyten i området, hvor det 
allerede i dag er oppstuinger av trafikken flere ganger i døgnet, spesielt rundt start og slutt på 
skolen.  
 
Utbygger har bestilt en tilleggsutredning vedrørende trafikk fra Asplan Viak, som vurderer følgende 
muligheter: kryssing i plan med opphøyd gangfelt og trafikklys, undergang eller overgangsbro.  
 
Dette arbeidet konkluderer med at løsningen med kryssing i plan med opphøyd gangfelt og 
trafikklys er det beste alternativet. Begrunnelsen for dette er både tekniske og økonomiske. Ramper 
til både bro og underganger blir svært lange og er teknisk krevende, fordi de skal tilfredsstille 
universell utforming. Da er vurderingen at mange likevel vil velge å krysse i plan, fordi det er en 
stor omvei å bruke disse løsningene. En undergang oppleves også som utrygg av mange fordi den er 
lang og “skummel”, spesielt på kveld og natt hvor få ferdes der og det er lite sosial kontroll. 
 
Rådmannen ser at det kan være utfordrende å bygge gode løsninger i form av bro eller undergang, 
men det vil være mulig. I all hovedsak vil de som går her kunne bruke trappeløsninger i stedet for 
rampene. Da vil ikke løsning bli omvei. Det bør være mulig å få til gode løsninger som kan 
godkjennes, selv om de ikke er helt i tråd med regelverket. 
 
Når denne saken ferdigstilles er ikke trafikknotatet fra Asplan Viak ferdigstilt. Dette vil bli 
ettersendt før behandlingen og så snart det foreligger. Det samme gjelder uttalelse fra Statens 
vegvesen på de skisserte løsningene. Rådmannen vil før behandlingen av saken i Fagkomité 1, 
legge opp til en befaring hvor de enkelte løsningene får en grundig presentasjon.  
 
Når det gjelder bygging av selve butikken med tilhørende arealer som ligger innenfor planområdet, 
oppfatter ikke rådmannen at det er merknader som tilsier at dette ikke kan la seg gjennomføre. 
Vurderingen som gjenstår, er å få til en løsning som ivaretar trafikksikkerheten i området, før 
butikken åpner. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at planen egengodkjennes, men at det knyttes en rekkefølge-
bestemmelse om at det skal godkjennes en løsning som ivaretar trafikksikkerheten før byggesaken 
godkjennes, og at løsningen skal være opparbeidet før butikken åpner.  
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Bestemmelser 
3 Illustrasjonsplan 
4 Brev fra FAU v/Hokksund barneskole 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
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Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for gbnr. 101/4 mfl. 
Lerberg, Hokksund”. Det stilles følgende vilkår til godkjenning av planen: 
 

 Det skal utarbeides og godkjennes tiltak for sikker kryssing for gående og syklende i 
området før byggesaken kan godkjennes. 

 Tiltaket skal være ferdigstillt før butikken åpner. 
 
Begrunnelse 
Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget og kart og bestemmelser er justert etter innspill og 
merknader. En trygg løsning for gående og syklende må godkjennes før bygging av butikken kan 
godkjennes, og løsningen må være på plass før butikken åpner.  
 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 11.10.2017 
Elise Haraldsrud Lien (A) fremmet følgende fellesforslag til kulepunkt 1: 

 Det skal utarbeides og godkjennes tiltak for sikker planfri kryssing for gående og syklende i 
området før byggesaken kan godkjennes. 

 
Avstemming: 
Rådmannens anbefaling med endringsforslag fremmet av E. H. Lien ble enstemmig tiltrådt som 
innstilling for kommunestyret. 
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  11.10.2017 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for gbnr. 101/4 mfl. 
Lerberg, Hokksund”. Det stilles følgende vilkår til godkjenning av planen: 
 

 Det skal utarbeides  og godkjennes tiltak for sikker planfri kryssing for gående og syklende i 
området før byggesaken kan godkjennes. 

 Tiltaket skal være ferdigstillt før butikken åpner. 
 
Begrunnelse 
Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget og kart og bestemmelser er justert etter innspill og 
merknader. En trygg løsning for gående og syklende må godkjennes før bygging av butikken kan 
godkjennes, og løsningen må være på plass før butikken åpner.  
 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret -  31.10.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteens  innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Jørgen Firing fikk innvilget sitt ønske om inhabilitet etter kommunelovens § 40 nr. 3 bokstav b., og 
fratrådte.  Kommunestyret talte etter dette 36 stemmeberettigede. 
 
Vedtak i  Kommunestyret -  31.10.2017 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner “Detaljregulering for gbnr. 101/4 mfl. 
Lerberg, Hokksund”. Det stilles følgende vilkår til godkjenning av planen: 
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 Det skal utarbeides  og godkjennes tiltak for sikker planfri kryssing for gående og syklende i 
området før byggesaken kan godkjennes. 

 Tiltaket skal være ferdigstillt før butikken åpner. 
 
Begrunnelse 
Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget og kart og bestemmelser er justert etter innspill og 
merknader. En trygg løsning for gående og syklende må godkjennes før bygging av butikken kan 
godkjennes, og løsningen må være på plass før butikken åpner.  
 
Etter behandlingen tiltrådte Jørgen Firing og kommunestyret var igjen fulltallig. 
 
 
 


