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Forslag til endring og utvidelse av detaljplan for Fiskumparken-

egengodkjenning. Saksordfører: Adrian Tollefsen 
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

50/21 Utvalg 1: Planutvalg 01.06.2021 

91/21 Kommunestyret 16.06.2021 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Saken dreier seg om mindre endringer av detaljplanen for Fiskumparken. Etter oppstart av 

prosjektering i forbindelse med utbygging, ble det konkludert med at det var hensiktsmessig å endre 

noen av forholdene i den nylig vedtatte planen, slik at det blant annet kunne oppnås en bedre 

massebalanse innenfor området. Planområdet ble derfor utvidet noe, samtidig som det ble gjort 

mindre endringer på plankartet og i bestemmelsene. Forslaget har vært ute til ettersyn, og det har 

ikke kommet inn merknader av vesentlig betydning. Kommunedirektøren anbefaler at planen, med 

disse endringene, egengodkjennes av kommunestyret.  

 

Kommunestyret egengodkjente så seint som i 2019 detaljplan for Fiskumparken. Planen var 

utarbeidet etter områdeplanen som ble egengodkjent i 2016. I forbindelse med prosjektering i 

byggesakene, blei det konkludert med at det ville være hensiktsmessig å beholde mer av 

masseoverskuddet i området, og at det var tilstøtende arealer til planområdet som kunne 

nyttiggjøres seg av en del av massene. Blant annet var massene av en slik kvalitet at de kan egne 

seg for oppfylling og forbedring av arealer som i dag dyrkes. Disse områdene ble foreslått 

innlemmet i den eksisterende planen. Utbygger så også at det var en del andre mindre detaljer i 

planen som med fordel kunne endres, blant annet for å unngå dispensasjoner i byggesakene.  

 

Planmaterialet har blitt oppdatert på de aktuelle punktene, og sendt ut til offentlig ettersyn.  

 

Hovedpunktene i endringene kan sammenfattes slik:  

  

 Plankartet: Utvidelse av planområde rundt område A – for oppfylling av et dyrket areal 

som vil bestå som landbruksformål etter oppfyllingen. Døgnhvileplass endres til 

næringsformål. Noen mindre terrengbearbeidelser og anleggelse av voll og vegetasjonsbelte 

for å skjerme naboer etter ønske fra dem.  

 Bestemmelsene: Presisering av en del benevnelser, rekkefølgekrav, justering av 

høydebestemmelsene i område C, presisering av byggematerialer, farger og skilting. 

Presisering av henvisninger til plankartet.  

 

Etter høringsfristen foreligger det syv kommentarer til det reviderte planmaterialet: 

 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

-har ingen merknader 

 Statens vegvesen 

-ingen merknader 
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 Mattilsynet 

-ingen merknader 

 Edvard Lundteigen – grunneier og innbygger på Darbu 

-stiller spørsmål om vedlikeholdsansvar for overvannsdammer og grøntområder som ligger i 

planområdet. 

Kommentarer: 

I planbestemmelsenes § 6 knyttes forholdene rundt eierskap/tilhørighet og dermed ansvar til 

byggeområdene på plankartet. 

 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
-ingen merknader 

 Viken fylkeskommune 

-gir råd og anbefalinger, blant annet for forhold knyttet til anleggsperioden, og myke 

trafikanter. Ingen innvendinger til endringene som er forslått 

 Statsforvalteren i Oslo og Viken 

-ingen merknader 

 

Kommunedirektøren vurderer at de framlagte endringene i all hovedsak forholder seg til 

detaljreguleringen som ble egengodkjent i 2019. Oppdateringene og utredningene som er 

gjennomført for å kunne utvide planområdet, har ikke tilført kunnskap som tilsier at endringene 

øsker belastingene rundt området. Endringene på plankartet og i bestemmelsene er av mindre 

vesentlige karakter. Oppdateringen av trafikkanalysen viser at den er sammenfallende med tidligere 

analyser, som konkluderer med at det er tilstrekkelig kapasitet på avkjøringen til området.  

 

Arbeidet med utbyggingen av næringsparken er godt i gang, og den første byggesaken som dreier 

seg om næringsbygg, allerede er godkjent. De forslåtte endringene gjør det mulig å fortsette 

utbyggingen og håndtere massene som nå skal flyttes i videre utbyggingen. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret egengodkjenner ny og endret detaljplan for 

Fiskumparken. 

 

Vedlegg 

1 02 Fiskumparken Plankart 

2 01 Fiskumparken Reguleringsbestemmelser 

3 04 Fiskumparken Planbeskrivelse 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12, og egengodkjenner endring og utvidelse av detaljregulering 

av Fiskumparken.   

 

Begrunnelse 

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og det foreligger ikke innsigelser eller vesentlige 

merknader til planforslaget. 

 

 

 

Behandling i  Utvalg 1: Planutvalg -  01.06.2021 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommunedirektørens anbefaling ble 

enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 
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Vedtak i  Utvalg 1: Planutvalg -  01.06.2021 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12, og egengodkjenner endring og utvidelse av detaljregulering 

av Fiskumparken.   

 

Begrunnelse 

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og det foreligger ikke innsigelser eller vesentlige 

merknader til planforslaget. 

 

 

 

Behandling i  Kommunestyret -  16.06.2021 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i  Kommunestyret -  16.06.2021 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12, og egengodkjenner endring og utvidelse av detaljregulering 

av Fiskumparken.   

 

Begrunnelse 

Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, og det foreligger ikke innsigelser eller vesentlige 

merknader til planforslaget. 

 

 

 

 


