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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Øivind Hugsted 
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Arkiv:  
 

 

Egengodkjenning av reguleringsplan for Gamle Sønju skole, gbrn 
180/13 med fler. Saksordfører: Aasmund Grasbekk 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
27/19 Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 04.06.2019 
95/19 Kommunestyret 19.06.2019 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Forslag til revidert detaljplan for Gamle Sønju skole, gbnr. 180/13 m fl. ble vedtatt sendt ut på 
offentlig ettersyn 12.3.19 sak - 14/19.  Hensikten med planrevisjonen er å omregulere skolestua til 
boligformål.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar ny detaljplan for Gamle Sønju skole.  
 
Bakgrunn 
For å sikre de historiske og antikvariske verdiene ble Sønju skole regulert til bevaringsformål   
7.12.1993. Planen ble revidert 19.3.1996.  
 
Reguleringsbestemmelsene i gjeldene plan sier ingenting om regulert bruk, men i saksfremstillingen 
i 1996 blir det lagt til grunn at påstående bygning kunne brukes til grendehus. Skolebygningen ble 
imidlertid ikke bruksendret fra tidligere bruk; skole og bolig.  
 
Innen fristen for høringer har det kommet inn uttalelser fra Fylkesmannen, Buskerud fylkeskommune, 
Statens vegvesen og grunneier Torgny Moen. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Fylkesmannen anser planforslaget til å være tilfredsstillende utredet i forhold til deres 
ansvarsområder og at endringene ikke vil påvirke deres ansvarsområder i vesentlig grad. 
Fylkesmannen har derfor ingen merknader til planforslaget.  
 
Buskerud Fylkeskommune 
Ser det som svært positivt at den verneverdige skolestua er markert i plankartet med tilhørende 
bestemmelser for bevaring. Viser til at dersom formålet er å angi hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø, må dette legges inn i plankartet som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570). 
 
Ingen merknader vedrørende automatisk fredete kulturminner. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen registrerer at deres planfaglige råd ikke er tatt til følge, herunder forhold til 
skoleveg, trafikkstøy og overvannshåndtering. Med bakgrunn i beskjeden trafikkmengde fremmes 
det ikke innsigelser til planforslaget. 
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Torgny Moen, grunneier Gnr. 180 brnr.1   
Ser det som positivt at Sønju skole blir satt i stand og i bruk igjen, men ønsker at ryddes opp i det 
som oppfattes som uklare rettigheter og eiendomsforhold.  
 
Som eier av Gnr. 180 brnr.1 Fram-Sønju, naboeiendommen til Sønju skole, vises det til at veien og 
arealet nedenfor gamle Sønju skole tilhører Gnr. 180 brnr.1 Fram-Sønju. Det protesteres mot at de 
arealer som tilhører Gnr. 180 brnr.1 Fram-Sønju tas med i planen.  
 
Det pekes særlig på at gnr 180 brnr 13 ikke har tinglyst veirett over gnr.180 brnr 1. Etter at 
bygdeveien ble lagt om har såkalt ” tålt bruk ” vært praktisert. En endring fra sporadisk til daglige 
bruk anses som vesentlig.  
 
Viser videre til at kravene fra Statens Vegvesen vil innebære at nødvendige skjermingstiltak som vil 
kreve store areal utenfor planområdet, på Gnr. 180 brnr.1.  
 
For å sikre atkomst til gnr.180 brnr.13/Sønju skole foreslås det å etablere en ny avkjøring over gnr. 
180 brnr. 62 som ligger øst for eiendommen og som tilhører Øvre Eiker kommunene.  
 
 
Vurderinger 
Forslag til ny reguleringsplan for Sønju skole medfører ingen vesentlige endring av formål, ut over 
at den gamle skolebygningen endres til boligformål og at bestemmelsene knyttet til bevaring av 
Sønju skole er oppdaterte jf. ny plan- og bygningslov.   
 
Gjeldene reguleringsplan for Sønju skole er fra 1996. Grunneier kjøpte eiendommen Gnr. 180 
brnr.1 Fram-Sønju i 2002. De arealformål som videreføres i ny plan er således i samsvar med 
gjeldene reguleringsplan og var avklart på overdragelsestidspunktet. Det forhold at det ikke 
foreligger tinglyst atkomstrett til 180/13 anses for å være av underordnet betydning da en må kunne 
legge til grunn en hevdvunnen atkomstrett til eiendommen, en hevd fra tiden før ny eier overtok 
hovedbølet Fram-Sønju. Det forhold at allmannaveien er lagt om endrer ikke på dette forhold. En 
eventuell tvist vedrørende atkomst ansees for å være av privatrettslig karakter.  
 
Kommunaldirektøren slutter seg ikke til synet om at formålsendring fra skole/grendehus til 
boligformål vil medføre merkbar trafikkøkning. Dersom gamle Sønju skole benyttes til 
grendehus/selskapslokale, i tråd med gjeldende reguleringsplan, er trafikkpotensialet langt høyere.  
 
Som det fremkommer av uttalelsen fra Statens Vegvesen utløser ikke planforslaget krav 
støyskjerming. Det er med andre ord ikke behov for å ta bruk arealer utenfor regulert område.  
 
Merknadene vedrørende markering av hensynssone i plankartet er tatt til etterretning. Dette er kun 
en formalitet i forhold til tegnereglene og medfører ingen andre konsekvenser for planen.  
 
Vedlegg 
1 Revidert plankart 22.05.2019 
2 Forslag til bestemmelser 
3 Uttalelse om kulturminner - endring av reguleringsplan for Sønju skole, Bingen 
4 Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for gamle Sønju skole - del av gbnr 190/13 

med fler 
5 Uttalelse til varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Sønju skole, Bingen 
6 Merknader til detaljplan 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Planbeskrivelse 
Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner detaljplan for Gamle 
Sønju skole.  
 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-14 og opphever reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 og senere revidert 19.3.1996.  
 
Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det foreligger ingen innsigelser eller vesentlige planfaglige 
kommentarer til planforslaget fra offentlige etater. Atkomst til gbnr 180/13 videreføres i samsvar med  
detaljplan vedtatt .12.1993 og senere revidert 19.3.1996. Øvrige spørsmål vedrørende atkomst er av 
privatrettslig karakter.  
 
Det er kun fragmenter av gammel plan som ikke inngår i ny plan. Reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 kan derfor oppheves.  
 
 
 
Behandling i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  04.06.2019 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig tiltrådt som innstilling til kommunestyret.  
 
Vedtak i  Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift -  04.06.2019 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner detaljplan for Gamle 
Sønju skole.  
 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-14 og opphever reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 og senere revidert 19.3.1996.  
 
Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det foreligger ingen innsigelser eller vesentlige planfaglige 
kommentarer til planforslaget fra offentlige etater. Atkomst til gbnr 180/13 videreføres i samsvar med  
detaljplan vedtatt .12.1993 og senere revidert 19.3.1996. Øvrige spørsmål vedrørende atkomst er av 
privatrettslig karakter.  
 
Det er kun fragmenter av gammel plan som ikke inngår i ny plan. Reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 kan derfor oppheves.  
 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret -  19.06.2019 
Jørgen Firing ba kommunestyret om å bli kjent inhabil i henhold til kommunelovens § 40 nr. 3 
bokstav 6. Kommunestyret behandlet og godkjente hans inhabilitet. Kommunestyret talte da 36 
stemmeberettigede.   
 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
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Vedtak i  Kommunestyret -  19.06.2019 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-12 og egengodkjenner detaljplan for Gamle 
Sønju skole.  
 
Kommunestyret viser til plan- og bygningslovens § 12-14 og opphever reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 og senere revidert 19.3.1996.  
 
Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det foreligger ingen innsigelser eller vesentlige planfaglige 
kommentarer til planforslaget fra offentlige etater. Atkomst til gbnr 180/13 videreføres i samsvar med  
detaljplan vedtatt .12.1993 og senere revidert 19.3.1996. Øvrige spørsmål vedrørende atkomst er av 
privatrettslig karakter.  
 
Det er kun fragmenter av gammel plan som ikke inngår i ny plan. Reguleringsplan for Sønju skole, 
vedtatt 7.12.1993 kan derfor oppheves.  
 
 
 


