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Saksopplysninger  

Detaljplan for Ringveien 25 m.fl. foreslås endret slik at utnyttelsesgraden (tillatt bebygd areal) er 

maksimalt 45 % BYA.  

 

Fylkesmannen i Buskerud varslet i brev 15.3.2018 at hun med bakgrunn i uttalelse fra 

Sivilombudsmannen, ville vurdere vedtaket om godkjenning av Detaljplan for Ringveien 25 på nytt. 

Bakgrunnen for Sivilombudsmannens uttalelse var avviket i utnyttelsesgrad i forhold til overordnet 

plan. Øvre Eiker kommune har hatt dialog med Fylkesmannen om hvordan saken best kan løses. 

    

Det ble varslet oppstart av reguleringsendring 26.6.2018. Forslag til endring av bestemmelsene i 

Detaljplanen for Ringveien 25, har vært ute til offentlig ettersyn, jf. utvalgssaksnummer 52/18. 

Forslaget som har vært til ettersyn innebærer endring av bestemmelsenes § 3.2 der tillatt bebygd 

areal er maksimalt 45 % BYA. Innen har fristen det kommet inn 5 merknader: 

 

Fylkesmannen i Buskerud (jf. vedlegg 1) 
Kommenterer at BYA på 45 % er 5 % lavere en utnyttelse satt i kommuneplanen for slike områder. 

Sentrumsområdene forutsettes utviklet med høy utnyttelsesgrad, men FMBU vil ikke motsette seg 

en BYA som foreslås selv om den er lavere enn kommuneplanen. Ber også om at BYA påføres 

plankartet i tillegg til bestemmelse. 

 

Kommentarer: 

Utnyttelsen av eiendommen tilsvarer nå BYA i det konkrete prosjektet som er utarbeidet. Tomta er 

krevende å utvikle, siden terrenget har stor høydeforskjell og ligger tett ved både rv. 35 og 

jernbanen. Rådmannen er av den oppfatning av at prosjektet som vises og skal bygges, er i samsvar 

med ønsket om høy utvikling rundt tettstedene. Merknaden om påføring av BYA i kartet tas til følge. 

 

Buskerud fylkeskommune (jf. vedlegg 2) 

Buskerud fylkeskommune gir en planfaglig vurdering med henvisning til Regional plan for areal og 

transport i Buskerud. Planen legger opp til at utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer. Dette tilsier høy utnyttelsesgrad nær knutepunktet. 

Fylkeskommunen viser til at reduksjonen i % BYA i hovedsak er i samsvar med overordnet plan, 

og motsetter seg derfor ikke endringen i bestemmelsen. 

 

Espen og Claudia Stulen, Ringveien 27 – nabo (jf. vedlegg 3) 

Naboene kommenterer utbyggingen i fire punkter. Alle punktene er kjente, vurderte og 
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kommenterte gjennom behandlingen av planen som ble egengodkjent i 2016, og i den påfølgende 

klagebehandling i K-sak 193/16.  

 

1. Forringelse av eiendommen. 

Antar at eiendommen de eier vil falle i verdi pga. beliggenheten så nært det nye prosjektet, 

og spør om hvem som skal dekket tapet de får.  

2. Trafikk 

Stiller spørsmål om trafikkberegningene som fulgte forrige planbehandling, vurderingen av 

den viktige skoleveien, og hvilke tiltak som må gjennomføres dersom det viser seg at 

trafikkmengden blir større enn forutsatt. 

3. Skygge 

Er ikke sikker på at skyggevirkningene blir så begrenset som planforslaget redegjorde for. 

4. Støy 

Bekymret for støy fra trafikk og fra så mange boenheter. 

 

Kommentarer: 

1. Det er vanskelig å hevde at denne eiendommen får en verdiforringelse ved en slik utbygging. 

Eiendommen ligger nær sentrum, og tett opp til eksisterende boliger, nær en riksvei med 

stor trafikk og nær jernbanen. Her vil nok kriterier som kort avstand til servicefunksjoner, 

skole, barnehage og kollektivknutepunkt være de attraktive og viktigste kriteriene for dem 

som eventuelt skal vurdere kjøp av eiendommen. 

2. Beregningene av trafikk har tatt utgangspunkt i antall bevegelser i boligprosjekter med 

tilsvarende beliggenhet fra sentrumsfunksjoner. I Ormåsen ligger antall bevegelser med bil 

på litt i overkant av 5 per bolig. I leilighetsbygg med avstand og beliggenhet til sentrum som 

Ringveien, er erfaringene at antall bevegelser faller til under det halve. Dette skyldes at det 

er gang- og sykkelavstand til mange funksjoner og tilbud, også fordi mange av dem som er i 

målgruppa for slike prosjekter er enslige eller voksne par, som ikke skaper mye biltrafikk. 

3. Soldiagram og solretningen tilsier at de eksisterende boligene vil få godt sollys. 

4. I områder som er avsatt til sentrumsformål er det lagt opp til fortetting. Dette vil 

selvfølgelig medføre noe mer lokaltrafikk og aktivitet i område. Prosjektets utforming tilsier 

at denne eiendommen vil få en skjerming mot både bane og vei som kan virke positivt på 

trafikkstøyen. 

 

Thomas Fuglerud, Ringveien 33. (jf. vedlegg 4) 

Er opptatt av trafikksikkerhet og vurderingen av verdiforringelse. 

 

Kommentarer: 

Se kommentarene over. I tillegg vil rådmannen bemerke at dersom eksempelvis hastigheten i 

ringveien blir vurdert som for høy, kan det anlegges fartshumper for å senke hastigheten. 

 

Svein Haare og Per Arne Fossli på vegne av beboere i Ringveien og Villaveien. (jf. vedlegg 5) 

 

Klager på kommunens godkjenning av planen. Siden ikke planen er egengodkjent, legger 

Rådmannen til grunn at klagen fremmes til materiellet som er sendt ut til offentlig ettersyn. Klagen 

legges fram i tre punkter som er identiske med de punktene som ble behandlet i klagesaken K-sak 

193/16: 

 

1. Ringveien 25 er i kommuneplanen ikke definert til sentrumsformål, men bestemmelser for 

sentrumsformål anvendes for eiendommen. 

2. Detaljplanen foreslår ikke bygging tilpasset eksisterende bebyggelse. 

3. Anvendte planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel er feil. 

 

Kommentarer: 
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1. Planområdet omfatter to eiendommer. I kommuneplanen er Ringveien 25 avsatt til 

boligformål, mens naboeiendommer er avsatt til sentrumsformål som også åpner for 

boligbebyggelse. For denne delen er det ikke utarbeidet et eget høydekart, slik det er for den 

delen av sentrum hvor det nå utarbeides en plan. Kommuneplanen angir som normal BYA 

50 % i sentrumsområder og BYA 30 % i boligområder. I reguleringsplan kan det hjemles 

for høyere utnyttelse. I denne planen foreslås det nå BYA = 45 % som en samlet utnyttelse 

for begge tomtene. Utnyttelsesgraden av ei boligtomt skal sikre nødvendige arealer til 

parkering og uteopphold. I denne planen legges det opp til kjellerparkering og private og 

felles uteoppholdsarealer som vurderes som gode nok for begge tomtene. Kommunen har 

godkjent flere prosjekter i samme beliggenhet fra Hokksund sentrum som har høyere BYA 

enn det som angis i kommuneplanen. 

2. Ved utvikling i og nær sentrumsområdene vil nye prosjekter kunne virke utfordrende når det 

gjelder uttrykk og arkitektur vurdert opp mot eksisterende og ofte eldre bebyggelse. I denne 

konkrete planen er bygget trappet mye ned mot eksisterende bebyggelse, og høydeforskjellen 

på tomta gjør det slik at den høyeste delen som planlegges ligger lengst vekk fra 

eksisterende bebyggelse. Det bør også sies at det kun er fire bolighus som ligger svært nær 

det nye prosjektet. 

3. Boligbygging er mulig innenfor begge formålene. Det er vurdert at med de nedtrapping mot 

eksisterende boliger, så vil den nærmeste delen av prosjektet ikke bli høyere enn bygg på to 

etasjer. 

 

Det vises videre til uttalelse fra Sivilombudsmannen som peker på at eventuelt krav om 

konsekvensutredninger skulle vært vurdert etter forskrift for konsekvensutredning datert 1.1.2015, 

og ikke etter gjeldene forskrift av1. juli 2017. Administrasjonens vurdering var at formålet var i 

samsvar med kommuneplan hvor nye utbyggingsområder ble vurdert i forhold til trafikk, sol/skygge 

og støy. Konklusjonen var at planforslaget ikke medførte “vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn”. Planforslaget utløste derfor ikke krav om konsekvensutredninger, verken etter ny eller 

gammel forskrift. 

 

En endring av tillatt BYA fra 30 til 45 %, som nå foreslås, utløser ikke krav om 

konsekvensutredninger.  

 

 

Vurderinger 

Rådmannen vurderer innspillene i det offentlige ettersynet slik at den foreslåtte endringen i 

utnyttelsesgrad ivaretar Sivilombudsmannens vurdering av behovet for konsekvensutredning. 

Endringen i utnyttelsesgrad er i samsvar det prosjektet som planeier ønsker å bygge, og det rydder 

unna eventuell usikkerhet om framtidig utvikling av eiendommen. Fylkesmannen og Buskerud 

fylkeskommune aksepterer en redusert utnyttelsesgrad i planen, siden den ligger nær opp til 

overordnet plan. 

 

De øvrige merknadene som er kommet inn i det offentlige ettersynet, anses å dreie som om forhold 

som er avklart tidligere i planprosessen og klagebehandlingen.  

 

 

Vedlegg 

1 Uttalelse til endring av reguleringsplan for  Ringveien 25 

2 Uttalelse til endring av detaljplan, Ringveien 25, Hokksund 

3 Uttalelse til reguleringsendring - Ringveien 25 

4 Innspill til regulering for Ringveien, Hokksund 

5 Klage på godkjenning av detaljplan for Ringveien 25 / Vestre Brugate 30 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

 

Rådmannens anbefaling 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner reguleringsendring Detaljplan for 

Ringveien 25 der bestemmelsene § 3.2 endres til følgende ordlyd: 

 

“Tillatt bebygd areal er maksimalt 45 % BYA. Bebygd areal beregnes i hht. NS 3940, og dette 

regnes som det areal som opptas av bebyggelsens horisontalprojeksjon på flatt terreng.” 

Begrunnelse 

Endringen i bestemmelsen rydder unna tvil om saksbehandlingen knyttet til forskrift om 

konsekvensutredning. Utnyttelsesgrad er i samsvar med planeiers planer for utbygging av 

eiendommen.  

 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 31.10.2018 

Niklas Tokerud (A) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret viser til PBL§12-12 og avviser endring av «Detaljplan for Ringveien 25». 

 

Begrunnelse: 

Planen er ikke utarbeidet i samarbeid med kommuneplanens bestemmelser og kommuneplanens 

arealdel for sentrumsområdet i Hokksund. Forslaget bryter dramatisk med omkringliggende 

bebyggelse og byggestil i området. Nedtrappingen er ikke tilstrekkelig for å redusere inntrykket av 

byggets høyde på 22 meter. Det er ikke ønskelig å åpne for bebyggelse med en høyde på 22 meter i 

områder utenfor sentrumskjernen. 

 

De trafikale forholdene i området er ikke tilstrekkelig utredet for å sikre god trafikkavvikling. 

Ulempene for naboene er av en slik karakter at planen bør avvises. 

 

Avstemming: 

Forslag fremmet av N. Tokerud ble satt opp mot rådmannens anbefaling.  Rådmannens anbefaling 

ble vedtatt med 20 (H, Frp, Krf og B. T. Krekling (Sp) )stemmer.  17 (A, SV, MDG og K.M. 

Myhre, K. Kvale og S. L. Larsen (Sp))stemte for forslag fremmet av N. Tokerud. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 31.10.2018 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner reguleringsendring Detaljplan for 

Ringveien 25 der bestemmelsene § 3.2 endres til følgende ordlyd: 

 

“Tillatt bebygd areal er maksimalt 45 % BYA. Bebygd areal beregnes i hht. NS 3940, og dette 

regnes som det areal som opptas av bebyggelsens horisontalprojeksjon på flatt terreng.” 

Begrunnelse 

Endringen i bestemmelsen rydder unna tvil om saksbehandlingen knyttet til forskrift om 

konsekvensutredning. Utnyttelsesgrad er i samsvar med planeiers planer for utbygging av 

eiendommen.  

 

 

 

 


