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Saksopplysninger/vurderinger 

Detaljregulering av Semsveien 48, Gbnr 73/436, ble lagt ut på høring av Planavdelingen etter 

delegasjon 13.10.2017. Formålet med planen er å anlegge konsentrert småhusbebyggelse i form av 

flermannsbolig eller kjede-/rekkehus med tilhørende garasjeanlegg og parkering.  Området er avsatt 

til boligformål i kommuneplanen. I samme plan reguleres vegareal, inkludert privat adkomstvei 

over eiendommen 73/253 med sikttrekanter, en del av Semsveien og kollektivholdeplass.  

Planområdet er på 2605 m². 

 

Planområder ligger ved Semsveien og grenser mot industriområde og jernbane i nord og vest og 

boligområde i sør, Bebyggelsesplan for Semsveien 50 vedtatt i 2009. Forslagsstiller, Nordbohus 

Modum AS, er hjemmelshaver til eiendommen. Det reguleres med BYA på 30%, maksimal 

mønehøyde på 9 meter og maksimal gesimshøyde på 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Planen forutsetter fjerning av et hus som er vurdert til høy verneverdi i fagrapport 2 til 

Kommunedelplan for kulturminner, og er dermed i en verneklasse som kommunen bør etterstrebe å 

bevare på lang sikt.  

 

I vedtaket om offentlig ettersyn, var det et vesentlig moment at det var ukjent for både kommunen 

og utbygger, at huset var verneverdig da reguleringsarbeidet startet opp. Bygningen har ikke vært 

SEFRAK-registrert, til tross for høy alder og plassering ved tidligere hovedvei mot Kongsberg.  

Huset ble først kjent da Fagrapport 2 til Kommunedelplan for kulturminner forelå i forbindelse med 

varsel om oppstart av regulering.  Årsaken til manglende registering er trolig bygningens plassering 

ved innkjøringen til næringsområde og at den har blitt oppfattet som forbundet med nærings-

virksomheten på stedet. Det ble vurdert at i og med den grundige gjennomgangen som har blitt gjort 

av historiske bygninger til Kommunedelplan for kulturminner, er det lite sannsynlig at det vil dukke 

opp en tilsvarende situasjon med hensyn til manglende registrering som skaper fare for uheldig 

presedens.  

 

At bygningen mangler sin opprinnelige kontekst som våningshus på en jordbrukseiendom, samt den 

lave miljøverdien, gjør det vanskelig å argumentere sterkt for vern på stedet. Reguleringsplanens §6 

legger opp til at bygningen skal demonteres og gjenreises på egnet sted. På den måten kan 

bygningens egenverdi ivaretas for ettertiden. Rådmannen ønsker i tillegg at bygningen 

dokumenteres av antikvarisk fagkyndig gjennom oppmåling og grundig beskrivelse av 

konstruksjon, rominndeling og overflater, og at rettigheten til denne dokumentasjonen gis til 

kommunen. 
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Busslommen er tidligere etablert og nylig opprustet i forbindelse med anlegg av gangvei med 

rekkverk langs Semsveien på motsatt side. Busslommen er ikke utformet i tråd med Normal for vei- 

og gateutforming da stoppestedet delvis ligger i sikttrekanten til utkjøringen. I praksis er holdestedet 

kun i bruk som holdeplass en gang om dagen for skolebussen, på en rett strekning med et 

oversiktlig kryss.  Brakar har blitt forespurt om eventuelle innspill før saken ble lagt ut til offentlig 

ettersyn, men hadde ingen merknader til plassering eller utforming på grunn av holdeplassens 

begrensede bruk. Planen regulerer eksisterende situasjon og medfører ikke endringer i utforming.   

 

Offentlig ettersyn 

Det kom inn 6 høringssvar fra offentlige instanser innen fristens utgang 30.11.2017, ingen private 

merknader og ingen innsigelser.  

 

Buskerud fylkeskommune ser det som beklagelig at den verneverdige bygningen ikke bevares på 

stedet, men anser flytting som et bedre alternativ enn rivning. 

Kommentar: Merknaden tas til orientering. 

 

Fylkesmannen i Buskerud hadde merknader angående støy, barn og unges interesser og universell 

utforming.  

a) Fylkesmannen bemerker at det bør fastsettes en generell bestemmelse om støy som gjelder 

hele planområdet, ikke bare til hensynssone. Videre anbefales det å se på hvordan plassering 

av bygninger kan bedre uteoppholdsarealene og gjort støyberegning av med en eventuell 

støyskjerming. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 

dokumentert før det blir gitt brukstillatelse for de planlagte boligene.   

b)  Fylkesmannen savner planbestemmelse om størrelseskrav til lekeareal som skal gjelde i 

henhold til kommunens normer og ber om at kravet konkretiseres, videre at lekeplassen skal 

sikres mot støy, forurensing, trafikksikkerhet og annen helsefare. 

c) Fylkesmannen etterspør bestemmelser som ivaretar universell utforming. 

 

Kommentarer: Merknadene er tatt til etterretning. Bestemmelser og situasjonsplan er endret med 

hensyn til det overstående. Det er lagt inn en bestemmelse som tillater bygging av carport eller 

garasje utenfor byggegrense og inntil 2 meter fra formålsgrense vei, mot Semsveien, samt 

støyskjerm mot formålsgrensen. Dette gir mulighet for å utforme parkering/trafikkareal og lekeareal 

på en mer hensiktsmessig måte, samt tilrettelegge for 2 HC-parkering nærmest adkomst til boligene. 

Lekearealet skal utformes som sandlekeplass med sitte- og oppholdsmuligheter for voksne, med en 

størrelse på 100 kvadratmeter. Lekeplassen sikres med gjerde mot trafikkareal.  Carport/garasjer vil 

virke støyreduserende og støyskjerm skal etableres mellom eksisterende støyskjerm ved Semsveien 

50 og carport/garasje. En ny støyanalyse skal utarbeides og støyskjermen skal dimensjoneres slik at 

leke- og uteoppholdsareal ikke overstiger Lden=55dB. Angitt Gul støysone er vist for 

mottakerhøyde 4 meter beregnet uten støyskjermingstiltak, vist på kart som hensynsone H220. 

 

Når det gjelder universell utforming skal boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet 

utformes som tilgjengelige boliger i henhold til TEK 10 og ha tilgang til HC-parkering. Dette var 

ved en feil ikke omtalt i planmaterialet som ble sendt på høring, men er tatt inn i revisjonen. I 

tillegg er som nevnt 2 HC-parkering lagt inn i revidert plan. 

 

På grunn av det korte tidsrommet fra høringsfristens utløp til egengodkjenning har ikke planlegger 

hatt mulighet til å endre terrengsnitt og planbeskrivelsen i tråd med endringene i situasjonsplan og 

bestemmelser. Disse vil bli lagt ved det endelige vedtaket. 

 

Vurdering av planforslaget 

Rådmannen vurderer at forslaget er i tråd med kommuneplanen og bidrar til et mer variert 

boligtilbud sentralt i kommunen. Innspillene fra høringsinstansene er tatt til følge og har resultert i 

en bedre utnyttelse av regulert areal, med to HC-parkeringsplasser og større lekeareal.  Formål- og 

byggegrenser endres ikke, men det tillates bygd carport/garasje inntil 2 meter fra 
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nabogrense/formålsgrense veg, noe som er i tråd Normal for veg og gateutforming.  Det er vurdert 

at endringene ikke vil kreve nytt offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1 Bestemmelser - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

2 Reguleringsplan kart Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

3 Revidert situasjonsplan - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

4 Planbeskrivelse - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

5 ROS analyse - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

6 Geoteknisk notat - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

7 Snitt A- B - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

8 Snitt C-D - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

9 Snitt E - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

10 Snitt plan - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

11 Støyvurdering - Detaljregulering Gbnr 73/436, Semsveien 48 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Rådmannens anbefaling 

Kommunestyret viser til PBL§12-3og egengodkjenner detaljplan for Semsveien 48.  

 

Begrunnelse 

Planen har vært ute til offentlig ettersyn og en revisjon som følge av merknadene har resultert i en 

bedre arealdisponering. Det har ikke kommet innspill som er til hinder for at Kommunestyret vedtar 

planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med kommuneplanen for Øvre 

Eiker kommune.  

 

 

 

Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 08.12.2017 

Det framkom ingen andre forslag under behandlingen.  Rådmannens anbefaling ble enstemmig 

tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 08.12.2017 

Kommunestyret viser til PBL§12-3og egengodkjenner detaljplan for Semsveien 48.  

 

Begrunnelse 

Planen har vært ute til offentlig ettersyn og en revisjon som følge av merknadene har resultert i en 

bedre arealdisponering. Det har ikke kommet innspill som er til hinder for at Kommunestyret vedtar 

planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med kommuneplanen for Øvre 

Eiker kommune.  

 

 

 

Behandling i  Kommunestyret -  13.12.2017 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Fagkomiteens innstilling ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak i  Kommunestyret -  13.12.2017 

Kommunestyret viser til PBL§12-3og egengodkjenner detaljplan for Semsveien 48.  
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Begrunnelse 

Planen har vært ute til offentlig ettersyn og en revisjon som følge av merknadene har resultert i en 

bedre arealdisponering. Det har ikke kommet innspill som er til hinder for at Kommunestyret vedtar 

planen. Planen legger til rette for en boligutvikling som er i tråd med kommuneplanen for Øvre 

Eiker kommune.  

 

 

 

 


