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Saksopplysninger/vurderinger 
Detaljregulering av Smedgata 16, gbnr 77/265, ble lagt ut på høring av Planavdelingen etter 
delegasjon 18.08.2017. Formålet med planen er å detaljregulere en del av område B1 i 
Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder, vedtatt 26.06.02, med høyere 
utnyttelse enn den gjeldende reguleringsplanen åpner for. 
 
I gjeldende reguleringsplan for Eiker videregående skole er BYA for boligområdet inntil 30% av 
tomtearealet og boliger inntil 2 etasjer med gesimshøyde 6 meter over terreng. I forslaget til 
detaljregulering er det foreslått BYA på 40% av tomtens areal, gesimshøyde 8,0 meter og maks 
mønehøyde 9,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Planen skal legge til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Det planlegges garasje og boder i kjeller med nedkjøring 
fra Smedgata langs eiendomsgrense mot Gnr/bnr 77/ 820, samt et felles sydvendt uteoppholdsareal 
sentralt på tomta. 
 
Planområdet ligger ved Eiker videregående skole og består av tomteareal på eiendommen gbnr 
77/256 - Sannerud. Området er preget av boligbebyggelse fra 1900- tallet og de fleste bygningene er 
frittliggende småhus i to etasjer, i hovedsak ene- eller tomannsboliger. Eiendommen avgrenses mot 
Smedgata i nordøst og nordvest og har skolens adkomstområder, skolegård og idrettsanlegg 
liggende på motsatt side av veien mot nordvest. Det er ingen bebyggelse i reguleringsområdet i dag.  
 
Forslagsstiller, Timb Eiendomsutvikling AS, er hjemmelshaver til eiendommen. Planen berører 
også noe veggrunn på gbnr 77/1007, Smedgata, som er kommunal vei.  
 
Planen er ikke i konflikt med verneinteresser og det er foretatt geoteknisk undersøkelse som viser at 
området har stabile grunnforhold. Planlagt bebyggelse vil ligge over flomkote for 200-årsflom (kote 
6,8) med unntak av parkeringskjeller. Denne vil bli utført som vannfast konstruksjon. 
 
Offentlig ettersyn 
Det kom inn 6 svar fra offentlige høringsinstanser og 1 privat, ingen innsigelser. Hoveddelen av 
merknadene tas til orientering og følges opp i byggesaken. 
  
Fylkesmannen forutsetter at sandlekeplassens størrelse og innhold konkretiseres i plankart og 
bestemmelser. Reguleringsbestemmelsene § 3-1 g er endret med hensyn til størrelse, utforming og 
innhold.  
Kommentar: Siden regulert areal er en forholdsvis liten tomt, og bestemmelsene ivaretar 
lekearealets hensyn til størrelse og naturlig lysforhold, har ikke arealet blitt angitt 
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reguleringsplankartet. Å fastsette dette med grenser i reguleringsplanen vil trolig medføre behov for 
endring av planen når den skal byggesøkes og skape mer saksbehandling. Hensynet til lekeareal blir 
ikke tilsidesatt ved å ikke regulere arealet inn i plankartet i dette tilfellet.   
 
Buskerud fylkeskommune er i sin planfaglige merknad positive til høy utnyttelse i sentrumsnære 
områder, men mener at planområdet har tilsvarende fordeler med hensyn til transport som 
sentrumsområdet og at krav til antall parkeringsplasser kan reduseres tilsvarende, fra 2 til 1 pr. 
boenhet.   
Kommentar: Planforslaget legger opp til 1,5 parkeringsplasser pr boenhet med utgangspunkt i 
leilighetsstørrelse på ca 75 kvadratmeter. Dette er en reduksjon på 0,5 plasser i forhold til 
bestemmelsene i kommuneplanen og vurdert som et minimum i dette området hvor leiligheten også 
kan bebos av familier.   
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at planen er i tråd med ønsket sentrum- og knutepunktsnær utvikling og bidrar 
til et mer variert boligtilbud i nærhet av sentrum. Planmaterialet som er utarbeidet gir et godt 
grunnlag for å gi uttalelse til planforslaget og det henvises til en fyldig og godt illustrert 
planbeskrivelse og fagrapporter. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar detaljregulering av Smedgata 16. 
 

Vedlegg 
1 Bestemmelser - Detaljregulering gbnr 77/265, Smedgata - Egengodkjenning 
2 Plankart - Detaljregulering gbnr 77/265, Smedgata - Egengodkjenning 
3 Planbeskrivelse - Detaljregulering gbnr 77/265, Smedgata - Egengodkjenning 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 

Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL §12-3 og egengodkjenner detaljplan for Smedgata 16. 
 

Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det har ikke kommet merknader som er til hinder for at 
Kommunestyret vedtar planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med 
kommuneplanen for Øvre Eiker. 
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  22.11.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig 
tiltrådt som innstilling for kommunestyret.  
 
Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  22.11.2017 
Kommunestyret viser til PBL §12-3 og egengodkjenner detaljplan for Smedgata 16. 
 
Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det har ikke kommet merknader som er til hinder for at 
Kommunestyret vedtar planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med 
kommuneplanen for Øvre Eiker. 
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Behandling i  Kommunestyret -  13.12.2017 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Fagkomiteens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i  Kommunestyret -  13.12.2017 
Kommunestyret viser til PBL §12-3 og egengodkjenner detaljplan for Smedgata 16. 
 
Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det har ikke kommet merknader som er til hinder for at 
Kommunestyret vedtar planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med 
kommuneplanen for Øvre Eiker. 
 
 
 
 


