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Saksopplysninger/vurderinger 
Rådmannen fremmer nå forslag om å egengodkjenne reguleringsplanen for Hokksund sentrum. 
Planprosessen har vært omfattende, og forslaget har vært ute til offentlige ettersyn i to runder. 
Plankartet og bestemmelsene har begge ganger blitt justert etter merknader, og innsigelsene fra 
myndighetene oppfattes nå som løst. Målet for planarbeidet er å fremme byutvikling med bolig, 
næring og opplevelser, og forsterke Hokksunds posisjon som regionalt knutepunkt. 
 
Kommunen har i flere år arbeidet med en reguleringsplan for den mest sentrale delen av Hokksund 
sentrum. Det ble sendt ut et forslag til plan i februar i år – utvalgssak 3/18, og et revidert forslag ble 
sendt ut til nytt offentlig ettersyn i september i år – utvalgssak 48/18. 
 
Etter nytt offentlig ettersyn har det kommet inn 15 merknader. Et sammendrag av merknadene med 
kommunens kommentarer legges ved. Merknadene legges i sin helhet ut på politikernettet og på 
kommunens hjemmeside. 
 
Etter høringen har det blitt foretatt noen mindre justeringer av kart og bestemmelser, men innholdet 
i planforslaget er i stor grad likt det som var ute til offentlig ettersyn. Rådmannen peker i dette 
saksframlegget på større endringer som er foretatt, mindre endringer som atkomstpiler mm. 
kommenteres ikke her, men fremgår av endringsloggen. 
 
Statens vegvesen (SVV) hadde innsigelser til to forhold i planforslaget. Det ble avholdt møte med 
SVV før 2. gangs behandling, hvor det ble drøftet hvordan innsigelsene kunne løses. SSV var ikke 
helt tilfreds med foreslått løsninger, og oppretthold sine innsigelser også etter 2. gangs ettersyn. Det 
ble avhold et nytt møte i slutten av oktober, hvor kommunen oppfattet at det var enighet om 
løsninger som gjør det mulig for SVV å frafalle sine innsigelser. Dagen etter møtet fikk SVV 
oversendt et forslag hvor disse løsningene var innarbeidet, men etter flere purringer har ikke 
kommunen mottatt et skriftlig svar, hvor vegvesenet bekrefter enigheten i møtet. Rådmannen legger 
til grunn at denne bekreftelsen vil foreligge til Fagkomité 1s behandling av saken. 
 
Vegvesenets innsigelsespunkter: 
 
Sykkeltrasé 
Statens vegvesen hadde innsigelse til den foreslåtte sykkeltraséen i Tangengata, som er en del av 
regional sykkelrute. De krever større detaljering i begge endene – ved Nøsteelva og ved ny 
undergang ved jernbanen. På plankartet er det nå avmerket to områder – ett i hver ende - hvor det 
kreves ytterligere detaljering før tiltakene skal gjennomføres. Rådmannen oppfatter etter møtet, at 
dette løser innsigelsen. 
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Gårdeierforeningen har kommet med alternativ rute til sykkeltrasé. Denne foreslås lagt til 
eksisterende gangsti langs Nøsteelva, på siden mot “Kurbadet”, under jernbanebrua og opp 
Kirkeveien – se vedlagte skisse. Det er avhold befaring med gårdeierforeningen og planavdelingen. 
 
Statens vegvesen har i et møte blitt forelagt gårdeierforeningens forslag, og har ingen 
motforestillinger til at denne traséen anlegges, men vil ikke akseptere den som “hovedløsningen”. 
Den må i så fall bygges i tillegg til løsningen i Tangengata. Bane NOR har også blitt forelagt 
forslaget, og vil ikke akseptere en løsning med egen sykkelbru under jernbanebrua, og bruk av deres 
eiendom så nær stasjonen. Eiendommen er en del av området som inngår i dobbeltspor-
planleggingen, og har i tillegg problematiske grunnforhold. 
 
Byggegrense mot rv. 35 – Vestre Brugate 
SVV hadde innsigelse til manglende byggegrense langs Vestre Brugate, og krever at det settes av 
byggegrense på 15 meter på U-skoletomta, hvor “beltet” mellom grensen og veien settes av til 
hensynssone “trafikkformål”. Her skal det gjennom detaljregulering planlegges en god løsning for 
gående og syklende når det blir aktuelt. Eier av bofellesskapet har skriftlig bekreftet at han ikke vil 
motsette seg ei slik grense.  
 
For området mellom Rådhusgata og Stasjonsgata legges byggegrensen i bygningskroppen. 
Byggegrensen blir noe mindre enn 15 meter. Arealene mellom byggegrensen og rv 35 blir av satt til 
hensynssone “trafikkformål” med krav om detaljregulering. Rådmannen oppfattet i møtet, at med 
disse endringene kunne SVV kunne frafalle innsigelsen også for dette forholdet.  
 
Rådmannen er av den oppfatningen at arealene som er avsatt i denne hensynssonen er store nok til å 
kunne legge til rette for gode løsninger for alle parter når det gjelder gående og syklende. Planene 
inngår i langsiktige og viktige løsninger som ligger utenfor kommunens myndighetsområde, og 
hvor en løsning med kryssing av Storelva inngår som den mest krevende. 
 
Byggegrense og gjerdeplikt mot jernbanen 
Bane NOR hadde innsigelse mot manglende byggelinje mot Bane NORs eiendom i en del av 
planområdet. Dette er rettet opp, og innsigelsen er trukket. I tillegg vil Bane NOR be om at det er 
gjerdeplikt mot jernbanetraséen også for områdene “undervisning” og den gamle ungdomsskole-
tomta. Dette forholdet tas inn i bestemmelsene. 
 
Hensynssoner på bebyggelse 
Før det siste ettersynet ble antall hensynsoner på bygninger redusert. Bygninger med hensynssoner 
ble konsentrert til begge endene av Stasjonsgata – slik at det skulle skapes helhetlige områder i 
begge endene av gata. Det ble ved den siste politiske behandlingen satt som en forutsetning at den 
enkelte gårdeier skulle akseptere en slik regulering. Etter høringen konkluderer Rådmannen med at 
det er vanskelig å få aksept fra alle gårdeierne. I planprosessen har det også skjedd et par eierskifter, 
og ny eiere gir andre signaler.  
 
Rådmannen har fått aksept fra eiere om at hensynssonene på bygningene i enden mot 
stasjonsbygningen blir vedtatt, men har ikke fått aksept i området mot “Bruenden”. Disse sonene 
foreslås derfor tatt ut av planen.  
 
Konsekvensene av endringene vil være at ved riving og nybygging vil planens krav legges til grunn, 
og høydebestemmelser og parkeringskrav må følges. Inngangspartiene mot Stasjonsgata skal ha 
universell utforming, og det kan ikke medregnes at fortauet forbi bygningen skal inngå som en del 
av aktivt bruksareal for prosjektet.   
 
Planen fremmes med hensynsoner rundt Handelslaget, Apoteket, Gamle Eiker Sparebank og trafoen 
i Vestre Nøstegate. Henyssonene mot “Bruenden” tas ut av planen. 
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Øvrige merknader som ikke har medført endring/justering 
 
Byggehøyder og nedtrapping mot Vestre Nøstegate 
Det har kommet høringsinnspill i begge rundene om at planbestemmelsen mellom Stasjonsgata og 
Vestre Nøstegate må være like bestemmelsene for reguleringen av Oppsalhaven. Dette dreier seg i 
korte trekk om nedtrappingsmåten, og om byggegrensen mot Vestre Nøstegate.   
 
Rådmannen har den oppfatningen at de bestemmelsene som har vært ute til offentlig ettersyn er 
tydeligere enn bestemmelsene som ble vedtatt for Opsahlhaven, en bestemmelse som har skapt noe 
tolkning. I tillegg har ønsket om å ivareta en framtidig mulighet om å ruste opp Vestre Nøstegate 
blitt mer tydelig i denne planprosessen. Rådmannen vil derfor opprettholde sin vurdering av å sette 
byggegrensen til 4 meter mot Vestre Nøstegate, og at nedtrappingsbestemmelsene også består. 
Bestemmelsene for den vedtatte planen for Opsahlhaven avviker noe, blant annet med en 
byggegrense på 1 meter mot Vestre Nøstegate.  
 
Konsekvensene er at den planlagte fase 2 av Opsahltunet får noe “strengere” bestemmelser med 
hensyn til høydene og avstanden mot Vestre Nøstegate. Parkeringsdekning blir imidlertid endret, 
slik at prosjektet får lavere krav til parkeringsplasser enn i fase 1.   
 
Byggegrenser 
Flere høringssvar inneholder ønsker om å flytte byggegrensene nærmere Stasjonsgata. Dette gjelder 
kvartalet mellom Rådhuset og Tangengata, og kvartalets mellom Tangengata og “Handletorget”.  
Rådmannen har oppfattet at disse forholdene har vært avklart lenge. Diskusjonen rundt høydekartet 
i kommuneplanen forholdt seg til at sentrumsgatene skulle opprettholde gode lysforhold og legge til 
rette for byrom med plass til aktiviteter på bakkeplan i Stasjonsgata. Både byggegrensene og 
tilbaketrukne toppetasjer vil ivareta dette forholdet. 
 
Park/uteopphold/gangvei 
Det blir kommentert av flere at forlaget om et større område avsatt til offentlig leik og uteopphold 
ved Rådhuset halveres. Hokksund Byutvalg og barnerepresentanten er spesielt kritisk til dette. Det 
vil fortsatt være mulig å bygge en leikeplass med noe tilrettelegging med det forlaget som har vært 
ute til høring. Rådmannen registrerer at flere utbyggere i løpet av prosessen har gitt uttrykk for at 
det hadde vært hensiktsmessig å kunne samarbeide om en felles leikeplass. Det har blitt sett på et 
par løsninger for slikt samarbeid, blant annet “Sandemodellen”. Det har imidlertid ikke blitt lagt 
fram en modell som viser hvordan et slikt samarbeid kunne gjennomføres. Rådmannen vurderer at 
slik planen legges fram nå, vil det være mulig for gårdeiere/utviklere å utarbeide et prosjekt med 
felles finansiering, enten gjennom et samarbeid med Øvre Eiker kommune, eller en annen 
grunneier.  
 
Siden det grønne området ved Rådhuset er redusert, ser Rådmannen det som hensiktsmessig at den 
avsatt gangveien mellom Rådhusgata og Stasjonsgata tas ut av plankartet og inn i bestemmelsene. 
Det skal bygges en gangvei, men detaljeringen av denne må skje gjennom en utomhusplan når 
området skal utvikles. 
 
Konsekvensene av planforslaget slik det nå vedtas, er at utbyggere må sørge for nødvendig og 
allsidige arealer for leik og opphold på egne tomter. Dette vil kunne få noen konsekvenser 
utnyttelsen av eiendommen.  
 
Parkering 
Maksimumsgrensen for parkering ble fjernet før offentlig ettersyn. Det skal opparbeides minimum 
0,5 plasser per bolig, men det er ingen øvre grenser for hvor mange plasser utbygger kan bygge. Det 
har kommet merknader på at maksimumsgrensen er fjernet, dette med henvisninger til areal- og 
transportplanlegging. Det er ikke fremmet innsigelse. Når det gjelder parkering så krever planen at 
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parkering til boliger skal bygges under bakken, mens det kan tilrettelegges for noe overflate-
parkering til næringsdelen. 
 
Nøstetangen Velforening er bekymret for at det tillates en så lav dekning som 0,5, og mener dette 
kan medføre en økt belasting for parkeringsplassene på bakkeplan i sentrum. Utbyggere 
dokumenterer at det er mye ledig kapasitet i parkeringskjellerne til boligprosjektene, og vurderer at 
et krav på 0,5 er mer riktig. 
 
Renovasjonsløsninger 
Planen krever at nye prosjekter over 10 boenheter skal ha nedgravde renovasjonsløsninger. Flere av 
gårdeierne ønsker at det lempes på dette kravet. Rådmannen er av den oppfatning at kravet om 
nedgravde renaovasjonsløsninger er nødvendig med slik fortetting det tilrettelegges for. Det har 
vært en tendens som viser at renovasjonsløsninger er et forhold som ikke blir vektlagt tilstrekkelig i 
en tidlig fasé, slik at dårlige løsninger blir valgt i byggesaken. Naboskap til et overflateanlegg med 
renovasjonsdunker, er hverken estetisk eller luktmessig gunstig, selv om dunkene bygges inn. 
 
Reint praktisk må kommunen akseptere at renovasjonsbilene enkelte steder må stå i vei- eller 
gangareal når beholderne skal tømmes. Selv om det må tilstrebes at renovasjonsbilene står på egen 
grunn, må det kunne aksepteres andre løsninger, så lenge RfD er positive, og sikkerheten blir 
ivaretatt. 
 
Ungdomsskoletomta 
Tomta til den gamle ungdomsskolen inngår i denne planen med krav om detaljregulering. Tomta er 
rundt 12 daa, og kan utvikles med både bolig, næring, tjenesteyting og undervisning. Unntaket er 
detaljhandel, dvs. butikker. Reguleringen opprettholder muligheten til at detaljplanen legger til rette 
for at dagens ungdomsskole kan utvides.    
 
Oppsummering med konklusjon 
Rådmannen vurderer det slik at de mest sentrale punktene fra det opprinnelige planforslaget, er med 
i planen som nå legges fram for egengodkjenning. Planprosessen har vært omfattende, og det har 
blitt foretatt endringer og justeringer etter innspill fra både myndigheter, grunneiere og innbyggere. 
Selv om planen er tydelig når det gjelder funksjoner, så er den likevel fleksibel. Det stilles blant 
annet ikke krav om at hele underetasjen skal bygges som næringsdel, og det kan også tillates bolig 
så lenge “vindusflatene” mot gata inneholder en næringsdel. Det tillates varierte funksjoner, men 
det slås også fast at det ikke skal være detaljhandel i deler av området, blant annet på ungdoms-
skoletomta og områdene nærmest Nøsteelva.  
 
I planprosessen har rådmannen vært tydelig på at vi står foran valg hvor vi blant annet må være 
trygge på at vi har tenkt og vurdert hvordan framtidens Hokksund skal se ut. Rådmannen har derfor 
brukt en del plass til å vurdere kvalitetene i eksiterende bebyggelse. Vi har sett at det er bygg som er 
“unnselige”, men som likevel har kvaliteter som tilfører byen særpreg. Flere gårdeiere har vært 
flinke til å ta vare på både fasader og uttrykk på bygningene sine, selv om innholdet bak fasaden er 
modernisert. Nok en gang vil Rådmannen trekke fra Gamle Eiker sparebank i enden på 
Stasjonsgata, som har blitt pusset opp for et endret formål, samtidig som den ærverdige gamle 
bygningen i all hovedsak beholder preget. “Bøndenes hus”, som eier både Handelslaget og 
Apoteket, har også tatt vare på sine bygninger, slik at de også fremstår som ganske autentiske. 
 
Slik planen nå fremmes, må vi ha tillit til at gårdeiere gjør gode vurderinger når det gjelder estetikk, 
byggeskikk og tilpasning. Rådmannen både tror og håper at denne prosessen har inspirert flere 
gårdeiere til fortsatt å vektlegge stedets kvaliteter når de skal utforme nye prosjekter, og at 
løsningene blir bra selv om planen ikke lister opp hvilke krav som skal følges. 
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Når det gjelder høydebestemmelsene så ble disse avklaringene gjort i kommuneplanen. Rådmannen 
minner om at høydekartet i kommuneplanen angir maksimalhøyden. Enkelte mindre deler av 
planområdet vil derfor ikke tillate høyden slik angitt i kommuneplanen, som er noe “grovere”. 
 
Selv om denne planen grenser opp mot viktige områder som også skal utvikles, er det blitt lagt til 
rette for at planområdet kan samhandle med omgivelsene. Myndighetene har spesielt pekt på 
knutepunktet – stasjonsområdet – og uttrykt ønske om at dette området var en del av planen.  
 
Rådmannen minner om at grunnen til at stasjonsområdet ikke ble innlemmet, var at Jernbaneverket 
avbrøt arbeidet med å regulere Hokksund stasjon, og at en “Knutepunktsstudie” skulle sikre at 
framtidige løsninger for at kollektivtransport kan bli ivaretatt innenfor jernbanens eiendom. 
Kommunen måtte vente lenge på at Jernbaneverket konkluderte, og byplanarbeidet måtte derfor 
utsettes. Kommunen kunne ikke vente lenger på jernbanen, og ble enige med dem at formålsgrensen 
ble satt til jernbanens eiendom.  
 
Med de foretatte endringene etter 2. gangs ettersyn, anbefaler Rådmannen at kommunestyret 
egengodkjenner reguleringsplanen for Hokksund sentrum. Denne planen erstatter med dette 
vedtaket eldre plane innenfor planavgrensningen. 
 
Vedlegg 
1 Reguleringskart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Sammendrag med kommentarer av merknader 
4 Endringslogg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner Reguleringsplanen for Hokksund sentrum 
 
Begrunnelse 
Planen legger til rette for å utvikle Hokksund til et regionalt knutepunkt med bolig-, tjeneste- og 
næringsutvikling i kort avstand fra knutepunktet Hokksund stasjon. Planen er fleksibel og 
fremtidsrettet, men tydeliggjør funksjonsdelingen i byen og tar hensyn til tilstøtende områder. 
 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 27.11.2018 
Aasmund Grasbekk (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H: 
Regulert bredde for trafikkformål i Tangengata øst for Stasjonsgata reduseres fra 13,5 til 10 meter. 
Det legges opp til 3,5 meter enfelts gate og sykkelfelt med bredde 1,25 meter på begge sider, evt 
toveis sykkelfelt på 2,5 meter på en side. Det legges opp til fortau på 1,25 meter bredde på sydsiden 
og 2,75 meter bredde på nordsiden.  
 
Begrunnelse: 
Trafikkmengde tilsier at enfelts vei er tilstrekkelig for denne delen av Tangengata. 
Dimensjoneringen tilsier 100-200 boenheter iflg Statens Vegvesens veinormal. Adskilte sykkelfelt 
vil gi en sikker og god flyt i trafikken. Den nye bredden gjør også at tiltaket er realiserbart uten 
erverv/ riving av private eiendommer.  
 
Gard Firing (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av A: 
Arealet P-2 legges inn igjen slik som høringsutkastet anno september 2018. 
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Avstemming: 
Det ble først stemt over forslag fremmet av G. Firing. Dette fikk 4 (A, Sp og SV) stemmer, 5 (H) 
stemte imot.  
Det ble så stemt over forslag fremmet av A. Grasbekk.  Dette ble vedtatt med 5 (H) stemmer som 
innstilling for kommunestyret, 4 (A, Sp og SV) stemte mot. 
Til slutt ble det stemt over rådmannens anbefaling, denne ble enstemmig tiltrådt som innstilling for 
kommunestyret.  
 
 
Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 27.11.2018 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner Reguleringsplanen for Hokksund sentrum 
med følgende tillegg: 
 
Regulert bredde for trafikkformål i Tangengata øst for Stasjonsgata reduseres fra 13,5 til 10 meter. 
Det legges opp til 3,5 meter enfelts gate og sykkelfelt med bredde 1,25 meter på begge sider, evt 
toveis sykkelfelt på 2,5 meter på en side. Det legges opp til fortau på 1,25 meter bredde på sydsiden 
og 2,75 meter bredde på nordsiden.  
 
 
Begrunnelse 
Planen legger til rette for å utvikle Hokksund til et regionalt knutepunkt med bolig-, tjeneste- og 
næringsutvikling i kort avstand fra knutepunktet Hokksund stasjon. Planen er fleksibel og 
fremtidsrettet, men tydeliggjør funksjonsdelingen i byen og tar hensyn til tilstøtende områder. 
 
Trafikkmengde tilsier at enfelts vei er tilstrekkelig for denne delen av Tangengata. 
Dimensjoneringen tilsier 100-200 boenheter iflg Statens Vegvesens veinormal. Adskilte sykkelfelt 
vil gi en sikker og god flyt i trafikken. Den nye bredden gjør også at tiltaket er realiserbart uten 
erverv/ riving av private eiendommer.  
 
 
 
Behandling i Kommunestyret - 12.12.2018 
Jørgen Firing ba om å bli kjent inhabil i henhold til kommunelovens § 40, nr. 3, bokstav b.  
Kommunestyret godkjente det og han fratrådte.  Kommunestyret talte da 36 stemmeberettigede. 
 
Aasmund Grasbekk fremmet rådmannens endrede innstilling: 
Kommunestyret viser til PBL 12-12 og egengodkjenner reguleringsplanen for Hokksund sentrum 
med plankart datert 30.11.2018, og bestemmelser datert 14.11.2018. 
 
Begrunnelse: 
Planen legger til rette for å utvikle Hokksund til et regionalt knutepunkt med bolig-, tjeneste- og 
næringsutvikling i kort avstand fra knutepunktet Hokksund stasjon. Planen er fleksibel og 
fremtidsrettet, men tydeliggjør funksjonsdelingen i byen og tar hensyn til tilstøtende områder. 
Endret plankart sikrer at Tangengata kan detaljreguleres og utformes på en måte som dekker 
nødvendige behov.    
 
Gard Firing (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av A, tidligere fremmet i fagkomite 
1: 
Arealet P-2 legges inn igjen slik som høringsutkastet anno september 2018. 
 
Avstemming: 
Det ble først stemt over tilleggsforslag fremmet av G. Firing.  Dette fikk 17 (A, Sp, SV og MDG) 
stemmer. 19 (H, Frp og Krf) stemte imot, 
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Rådmannens endrede innstilling ble satt opp mot fagkomiteens innstillig.  Rådmannens endrede 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter behandlingen tiltrådt Jørgen Firing og kommunestyret var igjen fulltallig.  
 
Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2018 
Kommunestyret viser til PBL 12-12 og egengodkjenner reguleringsplanen for Hokksund sentrum 
med plankart datert 30.11.2018, og bestemmelser datert 14.11.2018. 
 
Begrunnelse: 
Planen legger til rette for å utvikle Hokksund til et regionalt knutepunkt med bolig-, tjeneste- og 
næringsutvikling i kort avstand fra knutepunktet Hokksund stasjon. Planen er fleksibel og 
fremtidsrettet, men tydeliggjør funksjonsdelingen i byen og tar hensyn til tilstøtende områder. 
Endret plankart sikrer at Tangengata kan detaljreguleres og utformes på en måte som dekker 
nødvendige behov.    
 
 
 


