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Jørgen Firing 

 

Forslag til Detaljregulering for Møllerhaven, Vestfossen - Offentlig 
ettersyn 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
49/22 Utvalg 1 Planutvalget 16.08.2022 

 

Saken gjelder 

Det er fremmet forslag til Detaljreguleringsplan for Møllerhaven, som ligger til Ødegårdgata, i 
Vestfossen. Planen erstatter deler av en eldre reguleringsplan. Forslaget legger til rette for utbygging 
av inntil 16 boenheter i form av tomannsboliger og rekkehus, med tilhørende infrastruktur og 
lekeplass. Kommunedirektøren anbefaler at forslaget legges ut for offentlig ettersyn.  

Kommunedirektørens anbefaling 

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens § 12-10 og vedtar forslag til detaljregulering for 
Møllerhaven, Vestfossen sendt ut til offentlig ettersyn. 

Begrunnelse 

Det fremlagte forslaget har tilstrekkelig kvalitet for et offentlig ettersyn. 

 

Utvalg 1 Planutvalgets behandling av sak 49/2022 i møte den 16.08.2022: 

Behandling  

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens § 12-10 og vedtar forslag til detaljregulering for 
Møllerhaven, Vestfossen sendt ut til offentlig ettersyn. 

Begrunnelse 

Det fremlagte forslaget har tilstrekkelig kvalitet for et offentlig ettersyn. 
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Grunnlag for saken 

Foreliggende forslag til detaljreguleringsplan vil erstatte store deler av reguleringsplan for gnr. 48 
bnr. 141, Ødegårdsgata. Gjeldende plan ble vedtatt i 1995 og omfattet 9 tomter for eneboliger. To av 
disse er bebygd og omfattes ikke at planforslaget. 

Forslagstiller søkte høsten 2021 om dispensasjon for oppføring av 7 tomannsboliger med grunnlag i 
gjeldende plan. Planutvalget avslo dispensasjonen i sak 79/21, da den ble for omfattende og man 
mente at hele planen ble tilsidesatt. Kommunedirektørens vurdering var at det var behov for en 
planendring dersom tiltaket skulle kunne gjennomføres. 

På dette grunnlaget fremmes det nå forslag til ny detaljregulering for Møllerhaven. 
Detaljreguleringen omfatter hele den gamle reguleringsplanen med unntak av de allerede utbygde 
tomtene. 

Planforslaget legger til rette for etablering av boligbebyggelse i form av eneboliger, tomannsboliger 
og rekkehus. Forslagsstillers intensjon er å bebygge eiendommen med tomannsboliger og rekkehus. I 
tillegg reguleres det nødvendig infrastruktur, avfallshåndtering og lekeplass. 

Planområdet er på ca 6,4 daa og ligger mellom Ødegårdgata og boligene langs Stigergata. Området er 
sentralt plassert i Vestfossen med ca 350 meter til Vestfossen stasjon og ca 1km til barne- og 
ungdomsskolen.  

Nærområdet er bebygd hovedsakelig med eneboliger, men også to- og firemannsboliger, samt 
boliger i rekke. 

I forhold til gjeldende reguleringsplan gjøres hovedsakelig disse endringene: 

• Bygningstyper: tomannsboliger og rekkehus. 
• Endret plassering av vendehammer 
• Endret plassering av lekeplass 
• Etasjetall over terreng: fra én etasje med skråtak til 7m gesimshøyde 
• Takform – flate tak 
• Utnyttelsesgrad 35% 

Geoteknikk AS har gjennomført en geoteknisk vurdering av området. Denne konkluderer med 
følgende: Basert på vurdering av grunnforhold og topografi er det ikke identifisert en faresone som 
omfatter den aktuelle eiendommen med gbnr. 48/141, dvs. eiendommen er vurdert å ikke være truet 
av et mulig områdeskred i kvikkleire. 

Det er av Multiconsult utarbeidet en egen trafikkanalyse. Konklusjonen er at Ødegårdgata har 
tilstrekkelig kapasitet til den foreslåtte utbyggingen. Kommunen har gjort en tilsvarende vurdering 
med utgangspunkt i veinormen og mener at en utbygging på inntil 16 boenheter kan være 
akseptabelt. Multiconsult anbefaler imidlertid at det i Ødegårdgata gjøres noen siktforbedrende 
tiltak, samt etableres humper for å redusere hastighet. 

Overvann skal håndteres på eiendommen. Det foreslås nedgravde magasiner som skal håndtere 
hoveddelen av alt overvann. Lekeplassen opparbeides slik at denne ved ekstreme hendelser kan ta 
imot det overskytende. Dette gir tilstrekkelig kapasitet slik at det ikke blir avrenning fra planområdet. 
Det understrekes at lekeplassen kun vil være i bruk for overvann når øvrig kapasitet ikke er 
tilstrekkelig. 

Gitt områdets sentrale plassering foreslås en parkeringsdekning på 2 p-plasser og 2 sykkelplasser per 
enhet. 

Det foreslås delvis nedgravd felles renovasjonsordning. 
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Det vises for øvrig til planbeskrivelsen. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener planforslaget har tilstrekkelig kvalitet for å kunne sendes ut til offentlig 
ettersyn. 

Kommunedirektøren vil i utsendelsen be NVE spesielt om å vurdere den geotekniske rapporten. 
Kommunen kjenner til utfordrende grunnforhold i nærområdet, slik rapporten også beskriver, og ser 
det som nødvendig at NVE med sin fagkompetanse ettergår denne spesielt. 

Forslagsstiller er tydelig på at planforslaget, og deres intensjon, er å etablere inntil 16 boenheter på 
området slik illustrasjonsplanen tilsier. Dette er også det maksimale antallet boliger kommunen kan 
akseptere at bygges uten å øke kapasiteten på Ødegårdgata. Begrensningen i antall følges derimot 
ikke opp i bestemmelser eller plankart. Det må vurderes i høringsperioden om en slik bestemmelse 
er nødvendig å ta inn. 

Vestfossen er prioritert som lokalt utviklingsområde i Areal og transportplan for Buskerudbyen. 
Planområdet er svært sentrumsnært med kun ca 350m til stasjonen, øvrig sentrum og ca 1km til 
skole. I lys av dette bør området utvikles tettere enn gjeldende reguleringsplan tilsier. Ideelt sett 
burde det kanskje vært enda høyere utnyttelse så nært sentrum. I et område som dette, som ligger 
midt i en eksisterende småhusbebyggelse, er det likevel riktig å forholde seg volum- og høydemessig 
til omkringliggende bebyggelse. Slik sett mener kommunedirektøren at planforslaget er et relativt 
godt kompromiss som dobler utnyttelsen fra gjeldende plan, men likevel forholder seg til 
småhusbebyggelsen rundt. 

 

 

Konsekvenser for kommuneøkonomien 

Ubetydelige konsekvenser. 

 

Konsekvenser for miljøet 

Forholdet til Naturmangfoldsloven er avklart i planbeskrivelsen. Det er ikke registrert truede arter 
eller rødlistearter i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. En fortetting nært kollektivknutepunkt 
anses å være positivt for miljøet. 

 

Sosiale konsekvenser 

Ubetydelige konsekvenser. 

 

Tilbakemelding fra myndigheter og berørte parter 

Det er mottatt 7 innspill til varsel om oppstart av planarbeid. Alle ligger vedlagt i sin helhet. 
Forslagsstiller har oppsummert og kommentert 6 av disse. Innspillet fra Mattilsynet er ikke 
kommentert. Innspillet omhandler drikkevann og tilsynet forutsetter at dette tas hensyn til i 
planleggingen. Det er eget avsnitt i planbeskrivelsen om dette, samt eget VA-notat. 
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Kommunedirektøren legger til grunn forslagsstillers kommentarer til innkomne innspill og slutter seg 
til disse. 

 

Vedlegg: 

1 Plankart 

2 Bestemmelser til reguleringsplan for Møllerhaven rev01.pdf 

3 Planbeskrivelse Møllerhaven 

4 7. Oppsummering av høringsinnspill ved varsel om oppstart 

5 11. Illustrasjonsplan, MUA-plan og perspektiver 

6 12. Soldiagram 

7 6. Høringsinnspill 

8 Innspill Mattilsynet 

 

 

Tidligere behandlinger [kun i kommunestyrets sakspapirer] 


