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I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for  
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Planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til planprogram.  
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Feste Nordøst AS, v/Helge Bakke.  tlf.: 95874217/ e-post: hb@feste.no  

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen mandag 16.08.2021 til: 
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e-post: hb@feste.no.  
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i Drammens tidende torsdag 
17.06.2021. I tillegg er oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesiden til Feste NordØst as – www.feste.no  - 
aktuelt - varsel om oppstart, og Øvre Eiker kommune – www.ovre-eiker.kommune.no.  
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1. BAKGRUNN 

1.1. Formålet med og bakgrunn for planarbeidet 

Planarbeidet har som formål å: 
• Legge til rette for videre utvikling av industriområdet for å møte fremtidige areal- og 

utbyggingsbehov, herunder bygg for dagens gjenvinningsanlegg. 
• Sikre god og fremtidsrettet adkomst til industriområdet.  

 
1.2. Planområdet 

Planområdet (fig. 1.1) ligger ca. 2 km sørøst for Hokksund sentrum, mellom Drammensveien og 
jernbanelinjen, og omfatter et areal på ca. 81 daa. 
 
 
 
 
 
 bnr. 1, eid av Gjøsvika Sameie. Planområdet har en størrelse på ca. 40 daa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planområdet omfatter gjeldende gjenvinningsanlegg for Hellik Teigen as, Drammensveien med 
eksisterende gang- og sykkelveg, og deler av industriområdet nord for Drammensveien. Følgende 
grunneiendommer inngår i planområdet:  

- Tiltakshavers gjenvinningsanlegg sør for Drammensveien: Gbnr. 17/22, 17/67, 17/133, 17/263, 
17/267, 17/269, 18/216, 18/237, 18/251, 18/258, 18/506. 

- Kommunalt veiareal og grøntareal vest i planområdet: Gbnr. 3001/8, 9, 18/19.  
- Deler av industriområde nord for Drammensveien, Hellik Teigen Industripark ANS, gbnr. 17/267. 

 
 
 

 

Figur nr. 1.1: Utsnitt fra ortofoto og digitalt grunnkart. Planområdet er markert med rød, stiplet strek.  
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1.3. Planstatus 

I kommuneplanens arealdel 2015-2027, delområde Hokksund, (fig. 1.2), er planområdet avsatt som 
næringsvirksomhet nåværende.  

 
 
Gjeldende reguleringsplan for området er «Reguleringsplan for Hellik Teigen» (1993).  

 

 

Figur nr. 1.2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for delområde Hokksund (kommunekart).  

 

Figur nr. 1.3: Reguleringsplan for Hellik Teigen A/S, plan ID 0035, trådt i kraft 09.12.1993.  
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For industriområdet nord for Drammensveien er «Reguleringsplan for Loesmoen industriområde» 
(1987) gjeldende reguleringsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur nr. 1.5: Planområdet med gjeldende reguleringsplaner som bakgrunn. Svart stiplet strek omfatter 
plangrense for planID 0035. Blå stiplet strek omfatter plangrense for planID 0018. Rød stiplet strek viser 
grensen for det varslede planområdet.  

 
         

 

Figur nr. 1.4: Reguleringsplan for Loesmoen industriområde», plan ID 0018, trådt i kraft 02.04.1987. 
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1.4. Planlagte tiltak 

Planarbeidet er utløst av et behov for videreutvikling av næringsvirksomheten, for å kunne imøtekomme 
fremtidige arealkrav og arealbehov.  
 
Det vil bli vurdert en ny og trafikksikker adkomst til næringsområdet, i form av en kulvert under 
Drammensveien og gang-/sykkelveg, fra næringsområdet i nord. 
 
Det er ønskelig å legge til rette for etablering av ulike industribygg for dagens gjenvinningsanlegg, med 
blant annet et overbyggende tak for virksomheten i østre del av området.  

 
 
 
1.5. Planform og utredningskrav 

Ny plan vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan jf. pbl`s § 12-3. 
 
Det er gjennomført oppstartsmøte med Øvre Eiker kommune den 11.05.2021. Utredningstemaene framgår 
av kap. 3.2 i dette planprogrammet. 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017. Nytt planforslag vil 
sannsynligvis åpne for nye næringsbygg på over 15.000 m2 bruksareal, og vil derfor være omfattet av pkt. 
24 i forskriftens vedlegg I.  

 

Ny atkomst med kulvert 
under Drammensveien 

Utvikling av 
industriområde 

Vurdering av takoverbygg for 
østre del av næringsområdet. 

Figur nr. 1.6: Hovedtiltakene som skal vurderes gjennom planarbeidet. 
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Planarbeidet utløser dermed plikt til konsekvensutredning etter forskriftens § 6b). Det skal da utarbeides 
planprogram.  Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet som integrert del av planbeskrivelsen. Omfanget 
av utredningen vil bli tilpasset det faktiske utredningsbehovet.  
 
Ferdig forslag til detaljreguleringsplan vil bestå av plankart, reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse 
med KU. ROS-analyse bli utarbeidet som separat dokument og følge som vedlegg til planbeskrivelsen med 
KU.  
 
1.6. Forslagsstiller / tiltakshaver 

Hellik Teigen AS, Loesmov.1, 3300 HOKKSUND.  
Kontaktperson Ring Tore Teigen, ring-tore.teigen@hellik-teigen.no, tlf. 32 25 27 00.  
 
1.7. Planlegger / konsulent 

Feste Nordøst as, postboks 33, 2540 TOLGA.  
Prosjektleder og kontaktperson er landskapsarkitekt mnla Helge Bakke, hb@feste.no.  
Prosjektmedarbeider / kvalitetssikrer er arealplanlegger Petter Hermansen, ph@feste.no, tlf. 90729347.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hb@feste.no
mailto:ph@feste.no
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2. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

2.1. Nasjonale føringer 
 
Plan- og bygningsloven (2008) 
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss kan være 
med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag for vedtak om 
bruk og vern av ressurser og om utbygging. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier 
gjennom planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt. 
Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i nært 
samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. 
 
Naturmangfoldloven (2009) 
Loven omhandler forvaltning av naturressursene, omfatter all natur, og gjelder for alle sektorer som 
forvalter eller tar beslutninger som har konsekvenser for naturmangfoldet. Mange av prinsippene som 
følger av loven er sentrale for å ivareta miljøhensyn i arealplanlegging.  
 
Forurensningsloven (1983) 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har som formål å verne det ytre miljø 
mot forurensning, redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre 
en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller 
skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Forurensningsloven er en viktig særlov som skal 
hensyntas i arealplanlegging. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Dokumentet er utarbeidet i henhold til plan- og 
bygningslovens § 6-1. Forventningene er delt inn i tre hovedområder:  

1) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
2) Bærekraftig areal- og transportutvikling 
3) Byer og tettsteder der det er godt å leve 

Det første hovedfokusområdet gir føringer for at næringsutvikling er et viktig grunnlag for vår velferd, og at 
det må legges til rette for næringsutvikling som utnytter et område eller en region sine fortrinn og 
ressurser. Det andre hovedfokusområdet gir føringer om planlegging som bidrar til å redusere 
transportbehov og klimautslipp. Viktige strategier for dette er å lokalisere handel og publikumsrettede 
servicefunksjoner til eksisterende tettsteder, og virksomheter som genererer tungtrafikk sentralt i forhold 
til overordnet veinett.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  
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Rammedirektivet for avfall (EU 2018/851) 
Rammedirektivet er en del av oppfølgingen av EU`s handlingsplan om sirkulær økonomi fra 2015. Arbeidet 
skal bidra til omstilling til en sirkulær økonomi, der produkter og materialer skal brukes / tas vare på lengst 
mulig, oppgraderes / repareres, og at produkter og materialer gjenvinnes for ny bruk. Ressursene som ulike 
produkter består av, skal verdsettes høyt. EU`s rammedirektiv følges opp med nasjonal strategi for sirkulær 
økonomi. Strategien er under utarbeidelse.  
 
2.2. Regionale føringer  

 
Regional planstrategi for Viken fylkeskommune 2020-2024 
I strategien er det definert fem langsiktige utviklingsmål for Viken: 

• Natur, klima og planetens tålegrense 
• God livskvalitet og like muligheter 
• Grønn og rettferdig verdiskaping 
• Omstilling og tillit 
• Samarbeid og kunnskapsdeling 

I beskrivelsen av målet for grønn og rettferdig verdiskaping, går det fram at Viken skal vise veg for 
utviklingen av sirkulær økonomi.   
 
2.3. Kommunale føringer  

  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 – «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». 
Planen viderefører verdiene; tilhørighet, samspill, respekt og mot. I tillegg er de overordnede langsiktige 
føringene knyttet til vekst i hele kommunen, samordnet areal- og transportsystem, sikring av 
grønnstruktur, fortetting og boligbygging i dagens byggeområder, ivaretakelse av natur og landskap, samt 
sikring av dyrket mark. Stedsutvikling er fortsatt hovedstrategier for samfunnsutvikling, med stor vekt på 
utvikling i Hokksund og tettstedene. 
 
Det er utarbeidet et planprogram for revisjon av kommuneplanen for Øvre Eiker kommune 2021-2033. 
Planprogrammet angir følgende hovedsatsningsområder: 

• Ett lag for god oppvekst 
• Sammen om hverdagsmestring 
• Livskraftige steder / Stedsutvikling 
• Medarbeidere som mestrer 
• Miljø og klima 

 
Kommunedelplanens arealdel, delområde Hokksund 2015 – 2027. 
Planen er vedtatt 09.12.2015. Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre, vedtatte reguleringsplaner 
der det er avvik mellom arealbruken på kommuneplankartene og reguleringsplanen. Planen har generelle 
bestemmelser knyttet til eksisterende industriområder, avstand til vassdrag, vei, etc. De generelle 
bestemmelsene i kommuneplanen gir utgangspunkt for å utforme mer konkrete og stedstilpassede 
regulerings bestemmelser for det enkelte industriområde.  
 
I kommuneplanbestemmelsene stilles det også krav til støydokumentasjon ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner, samt at estetikk vektlegges som viktig hensyn.  
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3. UTREDNINGSTEMA 

Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må belyses og 
utredes som del av reguleringen. Hensikten med planprogrammet er å skape forutsigbarhet, samt å 
definere problemstillinger knyttet til den kommende reguleringen. 
 
I henhold til forskriften vil det bli lagt vekt på at utredningene i størst mulig grad skal benytte allerede 
eksisterende kunnskap/utredninger, slik at behovet for nye registreringer blir minst mulig. Kartportalene 
miljostatus.no, skrednett.no, skogoglandskap.no, askeladden.no, samt opplysninger fra Fylkeskommune, 
kommune og lokalkjente vil være viktige kilder for utredningene. 
 
3.1. Metode 

De ulike utredningstemaene gitt i planprogrammet vurderes. Konsekvensanalysen skal gjennomføres med 
utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte konsekvenser. 
Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene: 
 
• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
• Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene, og graden av denne endringen. 
• Med konsekvens menes en avveiing mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 

 
0-alternativet 
Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til referansealternativet, kalt 0-alternativet.  
Dette 0-alternativet er definert som den situasjonen man vil få i området dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. Utgangspunktet for dette er dagens arealbruk, sammen med de planer som foreligger for 
den videre utviklingen av området (definisjon fra Statens vegvesen 2005). Konsekvensene av tiltaket skal 
sammenholdes med forventet utvikling.  
 
Det forventes at planområdet ved et 0-alternativ vil fortsette å være et nærings-/industriområde, dersom 
en omregulering ikke finner sted.  
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3.2. Utredningstema 

 
I tillegg til utredningstemaene, nevnt over, vil løsningene i planen og andre relevante forhold knyttet til 
planens virkninger, bli kortere omtalt i planbeskrivelsen.  

Tema 
 

Beskrivelse av utredning  

Landskap  Planområdet med aktuelle bygnings- og anleggstiltak skal 
synliggjøres og vurderes i nær- og fjernvirkning. 
Gesims- og mønehøyder, samt bygningers plassering skal 
vurderes og avklares. Det skal gjøres rede for sol-
/skyggepåvirkning på tilgrensende områder.  

Estetikk og byggeskikk Planforslaget skal i tilstrekkelig grad sikre god estetisk kvalitet 
og stedstilpasset byggeskikk. Planforslagets virkninger for 
estetikk og byggeskikk skal beskrives. 

Landbruk Konsekvenser og påvirkning for tilgrensende landbruksarealer 
skal vurderes og utredes.   

Grønnstruktur Dagens bruk av planområdet og planens influensområde til 
friluftsliv og nærrekreasjon, føringer og grep, samt 
planforslagets virkninger for nærrekreasjon skal beskrives. 

Biologisk mangfold Det skal gjøres rede for naturverdiene i planområdet og planens 
influensområde med bakgrunn i eksisterende kunnskap i 
databaser som naturbase, artskart, etc., samt lokal kunnskap 
om planområdet. Vurderingene skal knyttes til kravene i 
Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet Trafikksikkerhet og atkomst vil bli et viktig tema.  
Trafikkutredningen skal omfatte beregning av framtidige 
trafikkmengder, utforming av ny innkjøring (kulvert), samt 
framtidige løsninger for gang- og sykkelveg. 

Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur i planområdet som kjøreveger, g/s- veger, 
VA, overvann, flomveier og slokkevann skal dokumenteres og 
avklares i henhold til kommunale vedtekter og retningslinjer. 

Stabilitet / grunnforhold Grunnforhold og stabilitet i grunnen skal dokumenteres og 
avklares i forhold til fremtidig utvikling av området. 

Flomfare og overvannshåndtering Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, 
hvilket innebærer at flomfaren skal vurderes mer konkret. 
Overvannssituasjonen i området og tiltak for håndtering av 
overvann skal beskrives og vurderes. 

Forurensning Forurensning til jord, vann og luft, inklusive støy skal utredes. 
Tiltak for å begrense forurensning skal beskrives. Det skal 
gjennomføres en støyberegning knyttet til driften av på 
industriområdet, inkludert veg- og jernbanestøy. 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhets- 
analyse, jf. pbl. § 4.3 

Det skal utarbeides ROS-analyse for detaljreguleringsplanen. 
ROS-analysen baseres på gjeldende veileder fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (2017). 
På nåværende tidspunkt synes storulykke på E 134 eller 
Sørlandsbanen, samt overvannshåndtering ved store 
nedbørsmengder å være det viktigste risiko- og 
sårbarhetsforholdet i denne saken.  
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4. ROS-VURDERING VED OPPSTART AV PLANARBEID 

4.1. Beskrivelse av planområdet med fokus på ROS 

Planområdet ligger i tilknytning til og er en del av Loesmoen industriområde, beliggende ca. 2 km sørøst for 
Hokksund sentrum. Terrenget heller svakt mot Loselva i sør. Planområdet grenser mot jernbane og 
dyrkamark i sør, mot vegetasjonsskjerm og boliger i vest, og mot veger og næringsarealer i nord og øst.  
 
Kjøreatkomst til planområdet er i all hovedsak fra E134 (rundkjøring) fram til den kommunale 
Drammensveien. Det er eksisterende gang- og sykkelveg på nordsiden av Drammensveien.  
Adkomst til det eksisterende gjenvinningsanlegget er via Loesmoveien. På strekningen vest for krysset med 
Loesmoveien, har Drammensveien en ÅDT på 4026 kjøretøy, hvorav 20 % lange. På den øvrige delen av 
Drammensveien finnes det ikke trafikkmengdedata. 
 
Fra Sørlandsbanen (sør langs planområdet) er det anlagt sidespor inn til Hellik Teigen AS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet ligger ca. 7 høydemeter over Loselva. Ifølge temakart fra NVE er planområdet ikke utsatt for 
flom, kvikkleire, ras, skred eller annen naturfare. 
 
Hellik Teigen A/s ble etablert på dagens område i 1953. Bedriften har godkjente anlegg for håndtering av 
overvann, støy og støv.  
 
Trafikkulykke på Drammensveien vil kun midlertidig hindre atkomsten til gjenvinningsanlegget. For 
trafikkulykke på E134 er det alternative atkomster til gjenvinningsanlegget.  

Figur 4.1: Oversiktskart som viser eksisterende situasjon og avgrensning av planområdet. 
Reguleringsplanområdet er vist med rød linje. På kartet er det avmerket forhold som kan ha innvirkning 
på risiko- og sårbarhet. 
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Øst for gjenvinningsanlegget til Hellik Teigen A/S ligger Loe Betongelemenger A/S. Industriområdene nord 
for Drammensveien eies av Hellik Teigen Industripark ANS. Tiltakshaver har god oversikt over 
industrivirksomheten som finnes i nærområdet. Det er ikke virksomheter med spesiell stor fare for brann 
eller eksplosjon i industriområdene som grenser til planområdet. Det er ikke sannsynlig at brann, 
eksplosjon, etc. i tilgrensende områder, vil kunne påvirke driften av gjenvinningsanlegget for mer enn 
kortere tidsperioder.  
 
Det vil være en viss risiko for at trafikkulykke på E134, der kjøretøy som transporterer farlig gods (eks. 
ammoniakk) er involvert, kan medføre evakuering av nærområdet på grunn av fare for gasslekkasje.  
 
I hovedsak er det få forhold ved gjenvinningsanlegget som kan føre til uønskede hendelser i tilgrensende 
områder. Det er også få forhold i omgivelsene til Hellik Teigen AS som kan føre til uønskede hendelser for 
virksomheten. 
 
4.2. Foreliggende ROS-analyser for området 

 
Fylkes-ROS  
Det foreligger ikke en enhetlig ROS-analyse for Viken fylke per dags dato. Derfor henvises det til ROS-
analyse for Buskerud fra 2015. Formålet med analysen er å gi en oversikt over de viktigste hendelsene og 
sårbarhetene som kan medføre risiko for befolkningen i Buskerud fylke. I analysen er søkelyset rettet mot 
hendelser som  utgjør en reell risiko for fylket, men på et overordnet nivå. Analysen er foretatt for hele 
området som på analysetidspunktet utgjorde Buskerud fylke. Det er lagt vekt på fire hovedområder. 
Naturbaserte hendelser, virksomhetsbaserte hendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser.  
 
Viktige gjennomfartsårer for vei og jernbane med transport av farlig gods, samt betydelig turistvirksomhet 
og noen av landets største hyttekommuner, representerer særskilte risikoforhold i Buskerud. Sammen med 
transportulykker, utgjør flom, ras, brann og strømbrudd hendelser med størst sannsynlighet. Det antas å bli 
økt fokus på hendelser knyttet til klimaendringer kommende år.  
 
Ikke alle tema i analysen er relevante for planområdet, men listen gir et utgangspunkt for hva som må 
vurderes. Vurderingene i FylkesROS inngår i vurderingsgrunnlag og som kilde i mer konkrete vurderinger 
for Hellig Teigens A/S sitt gjenvinningsanlegg på Loesmoen.  
 
Overordnet ROS-analyse for Øvre Eiker kommune 2015  
Analysen identifiserer 15 fare- og ulykkeshendelser. Tre av hendelsene har særlig relevans for planarbeidet:  

- Hendelse nr. 8. Svikt i el-forsyning kombinert med kulde.  
- Hendelse nr. 10. Svikt i avløpssystem.  
- Hendelse nr. 11. Ulykke vei. 

Vurderingene i overordnet kommune-ROS inngår i vurderingsgrunnlaget, og som kilde i mer konkrete 
vurderinger for planområdet.  
 
4.3. Fagspesifikke risikovurderinger 

Det er foretatt en gjennomgang av ulike fagspesifikke krav, jfr. DSBs veileder 2017 s. 21 og 26. Aktuelle krav 
for planområdet er innarbeidet i tabellen under kap. 4.4.   
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4.4. Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold 

For å identifisere mulige uønskede hendelser, har vi benyttet sjekkliste. Sjekklisten er laget med 
utgangspunkt i vedlegg 5 i DSBs veileder. I tillegg er det tatt inn tema for vurdering fra FylkesROS og 
overordnet kommuneROS. I listen har vi gått gjennom mulige hendelser, og gjort en vurdering av deres 
relevans for omregulering for Hellik Teigen AS. Vår vurdering, og begrunnelse for denne, er beskrevet i 
høyre kolonne. De identifiserte mulige hendelsene som påvises gjennom tabellen under, danner 
utgangspunkt for endelig identifisering av hendelser i, dvs. kap. 2 i ROS-analysen.  
 
TEMAER UØNSKET HENDELSE IDENTIFISERING BEGRUNNELSE 

ST
O

RE
 U

LY
KK

ER
 

 

Brann/eksplosjon, utslipp av 
farlige stoffer, akutt 
forurensning. 

Nei Hendelsen som vurderes er definert som 
storulykkevirksomhet, eksempelvis 
prosessindustri, tankanlegg for væsker og 
gasser, eksplosiv- og fyrverkerilagre. Det 
finnes ikke slike virksomheter i eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet.  

Brann i bygninger og anlegg Vurderes 
nærmere 

Det kan alltid oppstå brann i bygninger, 
anlegg, maskiner eller råvarer i planområdet. 
Det er generelt en viss fare for selvantenning 
i avfallsbehandlingsanlegg, men i dette 
gjenvinningsanlegget er det ikke 
avfallsfraksjoner representerer fare for 
selvantenning. Fare for brannspredning fra 
området er begrenset, siden 
gjenvinningsanlegget ligger i relativt god 
avstand til omkringliggende bebyggelse. 
Konsekvensen av en eventuell brann vil 
derfor være begrenset. 

Større ulykker (veg, bane, sjø 
luft) 

Vurderes 
nærmere 

Det kan oppstå større ulykker på E134 og 
Sørlandsbanen som midlertidig kan påvirke 
driften av gjenvinningsanlegget. Mest 
sannsynlige scenario er tankbil med 
16 m3 ammoniakk som kolliderer og velter i 
rundkjøringa sør for planområdet. 
Hendelsen kan med gitte værforhold føre til 
evakuering av nærområdet.  

N
AT

U
RF

AR
E 

 

Nedbørutsatt Nei Prognoser fra NVE viser at vi må forvente 
mer nedbør/ekstremnedbør i fremtiden. 
Klimaprofil for Buskerud viser at det først og 
fremst er hyppigere perioder med økte 
nedbørsmengder som en må ha størst fokus 
på. Hokksund er i utgangspunktet et område 
uten store nedbørsmengder. For 
referanseperioden 1971 – 2000 har 
årsmiddel ligget i intervallet 750 – 1000 mm, 
hvilket er vanlig for store deler av Østlandet. 
(www.klimaservicesenter.no). Området 
vurderes derfor ikke som spesielt utsatt for 
store nedbørmengder. 

http://www.klimaservicesenter.no/
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Ekstrem vind Nei Planområdet ligger lavt i terrenget og ikke 
spesielt vindutsatt til, jf. værstatistikk. Nye 
bygninger må dimensjoneres med tanke på 
økt grad av ekstremvær, herunder vind. 
Skadeomfanget på bebyggelsen vil med 
dette ikke være av en størrelsesorden som 
medfører videre vurdering og tiltak gjennom 
ROS-analysen.  

Overvann Ja Store nedbørsmengder / overvann 
identifiseres som uønsket hendelse, jf. 
vurdering under rad for «nedbørutsatt». 
Tiltak for å håndtere økte 
overvannsmengder må ses i sammenheng 
med forurensningsfare, og må identifiseres 
gjennom planarbeidet og beskrives i 
plandokumentene.  

Flomfare i store vassdrag 
(nedbørsfelt > 20km²) 

Nei Det er gjennomført flomberegning på den 
aktuelle strekningen av Drammenselva, inkl. 
Loselva. Planområdet ligger over koten for 
200-årsflom, og er dermed ikke regnet for å 
være flomutsatt.  

Flomfare i små vassdrag 
(nedbørsfelt < 20 km² 

Nei Planområdet ligger i nærheten av Loselva 
som inngår i det store nedbørsfeltet for 
Drammenselva (vassdragsområde 012 – 
Drammensvassdraget, 17209 km2). 

Utglidning som følge av 
ustabile grunnforhold 

Vurderes 
nærmere 

NGUs løsmassekart viser at planområdet 
ligger på en elveavsetning over tykk 
havbunn (www.ngu.no). Elveavsetningen er 
stor i utstrekning. Mektigheten i 
planområdet må undersøkes nærmere. 
Planområdet er relativt flatt. 
Grunnforholdene skal undersøkes nærmere 
gjennom planarbeidet, jf. tabellen over 
utredningstema.  

Erosjon (langs vassdrag) Nei Ut fra vannmengde og vannhastighet (fall), 
er det ikke utfordringer med erosjon langs 
Loeselva. Planområdet har også en viss 
avstand til elva.  

Skredfare i bratt terreng (snø, 
is, stein, leire og jord) 

Nei Jf. NVE`s aktsomhetskart (www.nve.no). 

Kvikkleireskred Nei Planområdet ligger under maritim grense. 
Det er registrert forekomster av kvikkleire 
spesielt sør for planområdet / Loselva / 
E134, men ikke på den fluviale avsetningen 
som planområdet ligger på (www.ngu.no). 
Det er vanskelig å se at 
kvikkleireforekomstene i nærområdet vil 
kunne påvirke stabiliteten i planområdet.  

http://www.ngu.no/
http://www.nve.no/
http://www.ngu.no/
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Skog- og lyngbrann Nei Planområdet grenser ikke til skog eller 
utmarksområder. 

Lynnedslag Nei Utbyggingsområdet ligger lavt i landskapet 
og er ikke spesielt utsatt for lynnedslag. Nye 
industribygg i planområdet, potensielt med 
store blanke flater, må prosjekteres for å 
tåle lynnedslag (ev. med lynavledning). 

KR
IT

IS
KE

 S
AM

FU
N

N
SF

U
N

KS
JO

N
ER

 O
G

 IN
FR

AS
TR

U
KT

U
R 

Europavei E134 Nei Uønskede hendelser i planområdet vil ikke 
kunne påvirke framkommelighet på E.134. 
Ved ulykke og hindring av framkommelighet 
på E.134 vil det være omkjøringsmuligheter 
sørover Drammensveien via Steinberg, og 
nordover via Hokksund.   

Drammensveien Nei Uønskede hendelser i planområdet vil 
midlertidig kunne påvirke framkommelighet 
på Drammensveien. Motsatt vil trafikkulykke 
på Drammensveien, på strekningen forbi 
planområdet, midlertidig kunne hindre 
atkomst til gjenvinningsanlegget. Det er 
imidlertid omkjøringsmuligheter både nord 
og sør for planområdet.  

Sørlandsbanen Vurderes 
nærmere 

Togulykke på strekningen forbi planområdet 
kan medføre brann, røykutvikling, 
gasslekkasje, etc. som kan påvirke driften av 
gjenvinningsanlegget. Hendelsen vurderes 
nærmere i sammenheng med potensiell 
hendelse – storulykke.  

Høyspenningsanlegg /  
elektrisitetsforsyning 

Vurderes 
nærmere 

Det er ingen høyspentlinjer i umiddelbar 
nærhet til planområdet. Virksomheten 
innenfor planområdet vil ikke kunne påvirke 
høyspentlinjer. Hendelser ved høyspentlinjer 
vil, med unntak av brudd i strømforsyningen, 
ikke påvirke planområdet. Langvarig 
strømbrudd kan være en uønsket hendelse, 
spesielt om den inntrer i kombinasjon med 
andre uønskede hendelser.  

 
Med bakgrunn i den foreløpige gjennomgangen av mulige hendelser i tabellen over, og eventuelle 
merknader til denne gjennom uttalelser til planprogrammet, vil mulige uønskede hendelser bli endelig 
identifisert og lagt til grunn for en komplett ROS-analyse.  
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5. PROSESS 

5.1. Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og 
konsekvensutredning vil foregå parallelt. 
 

Framdrift Dato 
Oppstartsmøte med Øvre Eiker kommune 11 mai 2021 
Kunngjøring av planarbeid med planprogram juni – August 2021 
Fastsetting av planprogram  Oktober 2021 
Utarbeidelse av planforslag September 2021 - Februar 2022 
Informasjons- og drøftingsmøte for naboer November 2021 
Førstegangsbehandling av planforslag  Mars 2022 
Offentlig ettersyn April – Juni 2022 
Endelig behandling August 2022 

 
5.2. Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning, sikrer 
betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i planarbeidet. I tillegg 
kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når disse foreligger.  
 
Det er lagt opp til at et større antall beboere i planens influensområde får planprogram og oppstartsvarsel 
direkte oversendt ved brev.  
Det vil bli invitert til et felles informasjons- og drøftingsmøte for tilgrensende eiendommer i løpet av 
planprosessen og før førstegangsbehandling av planforslag i kommunen. 
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Oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan Hellik Teigen AS 

 
Informasjon  
Saksbehandler Anders Stenshorne, Jørgen Firing 
Møtested og dato Teams, 11.05.21 
Plannavn Detaljreguleringsplan for Hellik Teigen AS 
Planlokasjon Loesmoen 
Plantype  Endring av regulering 

 Detaljregulering 
 

 
1. Parter 
 Forslagstiller Konsulent 
Navn Hellik Teigen AS Feste NordØst AS v/Helge Bakke 
Adresse   
Postnr.- /sted   
Tlf. 32252700 95874217 
E-post post@hellik-teigen.no hb@feste.no 
 
Deltakere fra forslagsstiller Deltakere fra kommunen 
Ring Tore Teigen Anders Stenshorne 
Helge Bakke Jørgen Firing 
Petter Hermansen  
Frode Leret Andersen  
  
 
Forslaget berører følgende eiendommer direkte 
Gbnr. 17/22, 17/67, 17/133, 17/263, 17/267, 17/269, 18/19, 18/216, 18/237, 18/251, 18/258, 
18/506, 3001/8 og 3001/9. 
 
 
2. Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet 
Legge til rette for videre utvikling av industriområdet for å møte fremtidige areal- og 
utbyggingsbehov, herunder bygg for større deler av dagens gjenvinningsanlegg. 
Sikre god og fremtidsretta adkomst til industriområdet. 
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Om planområdet (beliggenhet, avgrensning, m.m.) 
Planområdet ligger i enden av Loesmoen mot Steinberg, ca. 2 km sørøst for Hokksund 
sentrum, mellom Drammensveien og jernbanelinjen. Gjeldende reguleringsplan 
(planID:0035) omfatter et areal på ca. 153 daa.  
Ønsket omregulering omfatter et areal på ca. 81 daa. Dette medfører en omregulering for 
deler av Loesmoen industriområde (planID: 0018) på ca. 11 daa. 

 
 
3. Planstatus 
Plan Plannavn Formål 
Kommuneplanens 
arealdel 

Kommuneplan for Øvre Eiker kommune 
2015-2027 

Næringsvirksomhet 
nåværende 

Reguleringsplan Reguleringsplan for Hellik Teigen AS 
 
Reguleringsplan for Loesmoen 
Industriområde 

I hovedsak Industriformål 
for begge planer. 

Tilliggende 
reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Hellik Teigen AS 
 
Reguleringsplan for Loesmoen 
Industriområde 
 
Reguleringsplan for Loesmoen Syd 
 
Reguleringsplan for Midtre Loesmoen 

Jordbruksformål 
 
Industriformål 
 
 
Boligformål 
 
Bolig/forretning og 
boligformål 

Andre planer   
Relevante 
dispensasjoner 

  

 
Rikspolitiske retningslinjer 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Barn og unges interesser 
 
 
 
 
 
 
4. Utredninger og analyser 
Utredninger og analyser skal utføres for forslagsstillers regning av kvalifisert personell og 
skal innsendes samtidig med endelig planforslag. ROS-analyse tilpasset det konkrete 
prosjektet skal alltid utføres. Det vises til egen mal over temaer. Denne vedlegges. 
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Følgende forhold skal ha spesiell oppmerksomhet: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Har kommunen aktuelle 
undersøkelser? 

Forslagsstillers 
ansvar 

Grunnforhold  X 
Flomfare NVE har gjort flomsoneutredning X 
Høyspent  X 
Støy  X 
Jernbane  X 
Vei/trafikk  X 
Trafikksikkerhet  X 
   
Annen forurensning/fare  X 
   
   

 
5. Viktige tema i planarbeidet 
Følgende tema må belyses av forslagstiller. På tidspunkt for oppstartsmøte er det ikke mulig å 
avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger må foreta. I løpet av 
planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger. 
 
 Forslagsstillers 

ansvar 
Landskap/natur  
Terreng/helning  
Sol/skygge X 
Landbruk X 
Grønnstruktur X 
Jord- og skogvern  
Biologisk mangfold X 
Friluftsinteresser  
Kulturlandskap  
Kulturminner  
  
Bygningsmessige forhold  
Fjernvirkning X 
Universell utforming X 
Boligtyper, antall boenheter og utbyggingstakt  
Gesims- og mønehøyde X 
Plassering av bebyggelse X 
Uteoppholdsareal og lekeplass  
Renovasjon (nedgravd løsning skal vurderes)  
Kulturminner / vernede bygninger  
Estetikk og byggeskikk X 
Utbyggingsrekkefølge  
  
Trafikk  
Infrastruktur X 
Trafikkforhold X 
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Parkeringsnorm  
  
Krav fra offentlige myndigheter X 
 
 Foreløpig vurdering 
Rekkefølgebestemmelser Omlegging gang- og sykkelvei kan være aktuelt 
Utbyggingsavtale Kan være aktuelt – bør varsles oppstart 
Gjennomføringsavtale Kan være aktuelt 
 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Rammer og prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares sammen med 
kommunens fagavdelinger før planen legges fram for 1. gangs politisk behandling. 

Teknisk infrastruktur 
fram til/utenfor 
planområdet 

Dagens situasjon / behov for kartlegging Forslagsstillers 
ansvar 

Veier  X 
Fortau, gang- og sykkelvei  X 
Vann  X 
Spillvann  X 
Overvann  X 
Flomveier - frem til resipient  X 
Slokkevann  X 
Veilys  X 
Teknisk infrastruktur i 
planområdet 

Foreløpige vurderinger Forslagsstillers 
ansvar 

Veier  X 
Fortau, gang- og sykkelvei  X 
Vann  X 
Spillvann  X 
Overvann  X 
Flomveier  X 
Slokkevann  X 
Veilys  X 
Trafikksikkerhet  X 
   
   
 
 
 
6. Planprosess 
Krav til planmateriale er beskrevet i “Kravspesifikasjon for reguleringsplaner”. 
Kommunen anbefaler at det gjennomføres et møte mellom forslagsstiller og kommunen når 
produksjonsprosessen nærmer seg slutten, men før planen innsendes for 1.gangs behandling. 
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Varsel om oppstart 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i Drammen tidende. 
Varsel om oppstart sendes til grunneiere, offentlige etater og andre berørte. Varselet skal 
minimum inneholde: 
 

 Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet. 

 Kart med avmerket planavgrensning. 

 Notat som inneholder hensikten med planarbeidet og forslagsstillers intensjoner. 

 Planprogram  
 

Saksbehandler leverer: 
 

 Liste over berørte parter. 

 Annonserer oppstart på kommunens hjemmeside etter at forslagsstiller har oversendt 
varsel. 

 
Før det varsles oppstart skal omriss av planområdet i SOSI-format oversendes kommunen. 
 
7. Andre forhold 
Kommunens vedtekter og retningslinjer skal følges. 

Kommunale vedtekter og retningslinjer 
VA-norm 
Veinorm 
Teknisk veilysnorm 
Gebyrreglement 
 

Forskrift om konsekvensutredninger 
Det er krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 

Andre forhold drøftet i møtet 
Eventuell omlegging av gang- og sykkelvei må løses planfritt. Anbefaler eget møte mellom 
kommunen (Plan og Vei- og park) og forslagsstiller om temaet gang- og sykkelvei. 

 
Det avtales at utbygger tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og eventuelle 
krav om tilleggsutredninger etter høring. 
 
Det gjøres oppmerksom på at funn i utredningene, naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter, med mer kan føre til krav om 
endringer av prosjekter, eventuelt også endringer i fremdriften i planprosessen. 
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Møtet ble gjennomført på Teams og referat ført fortløpende i møtet med skjermdeling. Det er 
derfor ikke underskrevet, men var omforent underveis i møtet. 
 
__________________      __________________ 
Forslagsstiller        Saksbehandler 
 
 
__________________      _________________ 
Dato, sted        Dato, sted   
 
 
Vedlegg: 
1. Kravspesifikasjon for reguleringsplaner 
2. Temaer for ROS-analyse 
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