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Saksopplysninger/vurderinger 

 
Saken gjelder endring av Detaljregulering Harakollen B18, som ble vedtatt 3.04.2019. Området som 
omreguleres er på ca 10 kvadratmeter, med en faresone, H370, på ca 200 kvadratmeter. 
   
Bakgrunnen for endringen er behov for regulert areal til energianlegg og økt kapasitet i feltet, blant 
annet til lading av el-bil. Det kom inn en generell uttalelse fra Viken fylkeskommune under 
høringen fra juni til august i år. 
 
Reguleringskartet er oppdatert med angitt areal til energianlegg, arealet er offentlig og skal eies av 
Øvre Eiker energi. Hensynssonen rekker 5 meter ut fra det omregulerte arealet og byggegrensen på 
B18B er endret til å ligge på utsiden av faresone H370. Bestemmelsene er foreslått oppdatert med 
punkt 2.2.4: 
 

2.2.4         Nettstasjon / Energianlegg   ( EA) 
Området kan benyttes til nettstasjon / energianlegg (trafo). Eierform er offentlig.  

 
Kommunedirektøren vurderer endringen som kurant og uten negative konsekvenser for planens 
intensjon. I vurderingen av om endringen skulle behandles som en dispensasjon eller planendring, 
ble det lagt vekt på at energianlegget er en viktig del av infrastrukturen og at sikkerhetshensynet må 
tillegges stor vekt ved etablering av slike anlegg. Det er viktig at anlegget med faresone fremgår 
tydelig av reguleringskartet, både i bygg- og bruksfase, og for eksempel ved ulykker, brann eller 
naturskader som flom, ekstremnedbør eller annet.    
 
Det omregulerte arealet blir lagt innenfor et område som er regulert til bolig, mens hensynssonen 
også berører vegformål. Kommunedirektøren vurderer at forslaget til endret bestemmelse 2.2.4 er 
knapt beskrevet og foreslår følgende endring:  
 

  
2.2.4         Nettstasjon / Energianlegg   ( EA) 
Området kan benyttes til nettstasjon / energianlegg (trafo). Eierform er offentlig. Innenfor 
hensynssone H370 kan det ikke oppføres bygg eller installasjoner som ikke hører til 
energianlegget og anleggets drift.  
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Vedlegg 
1 Plankart 
2 Oppdaterte bestemmelser 
3 Kartutsnitt endring 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 

Kommunedirektørens anbefaling 
Planutvalget viser til PBL § 12-11 og legger ut forslag til endring av «Detaljregulering Harakollen 
B18» ut til offentlig ettersyn, hvor § 2.2.4 i bestemmelsene endres til følgende ordlyd: «Området 
kan benyttes til nettstasjon / energianlegg (trafo). Eierform er offentlig. Innenfor hensynssonen kan 
det ikke oppføres bygg eller installasjoner som ikke hører til energianlegget og anleggets drift.» 
 

Begrunnelse 
Endringen vil muliggjøre forsterkning av nettet i planområdet og legge til rette for lading av el-biler 
ved boligene. De foreslåtte endringene fastsetter formålet og ivaretar sikkerheten knyttet til 
anlegget.   
 
 
 
Behandling i  Utvalg 1: Planutvalg -  13.10.2020 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  Utvalg 1: Planutvalg -  13.10.2020 
Planutvalget viser til PBL § 12-11 og legger ut forslag til endring av «Detaljregulering Harakollen 
B18» ut til offentlig ettersyn, hvor § 2.2.4 i bestemmelsene endres til følgende ordlyd: «Området 
kan benyttes til nettstasjon / energianlegg (trafo). Eierform er offentlig. Innenfor hensynssonen kan 
det ikke oppføres bygg eller installasjoner som ikke hører til energianlegget og anleggets drift.» 
 

Begrunnelse 
Endringen vil muliggjøre forsterkning av nettet i planområdet og legge til rette for lading av el-biler 
ved boligene. De foreslåtte endringene fastsetter formålet og ivaretar sikkerheten knyttet til 
anlegget.   
 
 
 
 


