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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Jørgen Firing 
Saksmappe: 2021/853 - 50193/2021 
Arkiv: 0681 
 

 

Fastsetting av planprogram for Detaljregulering Hasselveien - 

Sanssouci, Skotselv. Saksordfører: Aasmund Grasbekk 
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

49/21 Utvalg 1: Planutvalg 01.06.2021 

90/21 Kommunestyret 16.06.2021 

 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Saken gjelder fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan for Hasselveien – Sanssouci i 

Skotselv. Planarbeidet omfatter de deler av gamle Hassel fengsel som ikke er en del av 

landbrukseiendommen. Kommunedirektøren anbefaler at planprogrammet fastsettes. 

 

Etter nedleggelsen av Hassel fengsel har det pågått en prosess for å selge eiendommen som er eid 

av sameiet SansSouci. Sameiet består at flere kommuner i gamle Buskerud. Landbruksarealene er 

avhendet. 

 

Det gjenstår bygninger og arealer som i gjeldende kommuneplan er avsatt til offentlig formål. 

Sameiet har i samråd med kommunen igangsatt en reguleringsprosess for å legge til rette for, i 

hovedsak, boligutvikling. Siden dette er i strid med formålet i kommuneplanen er det krav om 

utarbeidelse av planprogram for den videre reguleringen. Det er kommunestyret som er tillagt 

myndighet til å fastsette planprogrammet. Kommunedirektøren vil for øvrig foreslå endring av 

formålet i inneværende kommuneplanrullering. 

 

Forslagsstillers konsulent har utarbeidet planprogram. Dette har vært sendt på høring samtidig som 

det ble varslet oppstart av planen. Det innkom 4 innspill til oppstartsvarselet og planprogrammet. 

Alle innspillene kom fra offentlige myndigheter. Forslagsstiller har oppsummert innspillene og 

kommentert disse i eget vedlegg. Kommunedirektøren slutter seg til forslagsstillers kommentarer til 

innspillene, men må poengtere at mye av det som fremkommer i innspillene først og fremst har 

relevans for den videre planleggingen og ikke direkte planprogrammet. 

 

Det er etter høringen gjort én endring i planprogrammet i forhold til forslaget som ble sendt på 

høring. Det er tatt ut et punkt om utredning av grunnforurensning. Dette punktet ble opprinnelig tatt 

inn på bakgrunn av en misforståelse om tidligere bruk av området. Det er ingen grunn til å mistenke 

grunnforurensning. Derfor er punktet tatt ut. 

 

Til orientering forventes det at forslag til reguleringsplan vil fremlegges for Planutvalget i august 

eller september. 

 

Vedlegg 

1 Forslag til Planprogram 

2 Oppsummering av merknader til planprogram 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret viser til pbl § 12-9 og fastsetter Planprogram for detaljreguleringsplan for 

Hasselveien – Sanssouci. 

 

Begrunnelse 

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn. Innspill og råd blir tatt med i det videre 

arbeidet. 

 

 

 

Behandling i  Utvalg 1: Planutvalg -  01.06.2021 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommunedirektørens anbefaling ble 

enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Vedtak i  Utvalg 1: Planutvalg -  01.06.2021 

Kommunestyret viser til pbl § 12-9 og fastsetter Planprogram for detaljreguleringsplan for 

Hasselveien – Sanssouci. 

 

Begrunnelse 

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn. Innspill og råd blir tatt med i det videre 

arbeidet. 

 

 

 

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 § 12-9 og fastsetter Planprogram for detaljreguleringsplan for 

Hasselveien – Sanssouci. 

 

Begrunnelse 

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn. Innspill og råd blir tatt med i det videre 

arbeidet. 

 

 

 

 


