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Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for  
Boliger Kreklingveien, del av gnr 149, bnr 1, Øvre Eiker kommune. 
 
Herved varsles i tråd med PBL § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ovennevnte område. 
Området er lokalisert vest for Kongsbergveien nordvest for avkjørselen til Grosvoldveien. En eksisterende bolig er 
etablert i planområdet, og innenfor et større område er det blandet bolig og gårdsbebyggelse. Hensikten med 
planarbeidet er å regulere til boligformål, med fem tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Tomtene vil ha 
adkomst fra eksisterende gårdsveg. Et omtrentlig planområde er avmerket på vedlagte planskisse. Det kan bli 
mindre endringer av planavgrensningen underveis i planarbeidet.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel av satt til LNF-sone 2 med åpning for spredt bolig- og ervervsbebyggelse 
dersom området inngår i detaljplan. Kommuneplanens arealdel fastsetter retningslinjer for framtidig utvikling og 
bebyggelse i området. Området er uregulert og det er ikke andre kjente planarbeid i nærområdet.  En redegjørelse 
vedlegges med ytterligere informasjon.  
 
Reguleringsplanarbeidet utføres av ar plan & landskap as v/ Anne Ribberud på vegne av tiltakshaver PB Drift AS. 
Planen vurderes ikke å ha vesentlige virkning for miljø og samfunn og det stilles ikke krav til konsekvensutredning.  
 
Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning, vennligst ta kontakt med 
undertegnede innen 24. januar 2019, bruk gjerne e-post. Merknader vil bli referert og kommentert når saken 
legges fram til politisk behandling. Send gjerne kopi til Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301 Hokksund eller til 
post@ovre-eiker.kommune.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen     ar plan & landskap v/ Anne Ribberud 
For tiltakshaver      Nymoens Torg 11, 3611 Kongsberg 
       Mob: 90 93 76 25   
Anne Ribberud       e-post: ar@planoglandskap.no 
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger 

                                
   
 
 
 
 

Anne Ribberud   
Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger 
 
Kopi sent:  PB drift AS 
Vedlegg: Redegjørelse, planutkast, adresseliste, referat fra oppstartsmøte. 
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Redegjørelse, planinitiativ for utbygging av boliger, Krekling  
gnr 149, bnr 1, Øvre Eiker kommune. 
 
Formålet med planen og planområdet 
Pb Drift AS ønsker å tilrettelegge for etablering av boligtomter på Krekling. Området er lokalisert vest 
for Kongsbergveien, nordvest for avkjørselen til Grosvoldveien og omfatter skogsområder og dyrka 
mark. Det er spredt bolig og gårdsbebyggelse i området, en bolig er etablert innenfor området som 
omfattes av planforslaget. Jordsmonnet i området mellom hovedvegen og skogkanten er skrint, 
delvis med fjell i dagen. Ny boligbebyggelse er likevel lagt til skogsarealene, og vil ikke ta i bruk 
jordbruksområde med unntak av kryssing av en smal stripe mellom skogholtene.  
 
Adkomst til tomtene vil være via eksisterende gårdsveg. Trafikken på Fv 73 er på vegkart oppgitt til 
2900 ÅDT, med 9 % lange kjøretøy. Fartsgrense er 70 km/t. Det er etablerte busslommer ved Fv 73 i 
tilknytning til krysset med Grosvoldveien. En sti over jordet ned til busslomma kan etableres.  
 
 
Planlagte tiltak, utbyggingsvolum og byggehøyder 
Det er skissert 5 nye tomter for frittliggende boligbebyggelse med romslig størrelse. Adkomst 
planlegges fra etablert veg til Futerud. Jordbruksarealene mot Fv73 er skrinne med fjell i dagen flere 
steder, og benyttes til grasproduksjon. Tomtene er likevel foreslått lokalisert i skogholtene nordvest 
og sørvest for eksisterende bolig i området.   
 
Foto fra området. Nye 
boliger er plassert i 
skogholtet til høyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veg til nye tomter er foreslått sørøst for boligene av hensyn til terreng. Det foreslås en buffersone 
mot eksisterende bolig slik at ikke veg etableres helt innpå tomtegrensa fra flere sider. 
Utnyttelsesgrad og byggehøyder vil følge retningslinjer fra kommuneplanen og tilsvarende områder.  
 
Det legges til rette for sti over jordekanten i sør ned til etablert busslomme.  
 
 
Planstatus 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-sone 2, med åpning for spredt bolig-, og 
ervervsbebyggelse dersom tiltakene inngår i detaljplan. Området er uregulert. Det er ikke andre 
kjente planarbeid i området.  
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Utsnitt fra 
kommuneplanens 
arealdel 
(kilde: Øvre Eiker 
kommunes kartsider)  
 
 
Tiltakets virkning på, og tilpassing til landskap og omgivelser.  
Det er ikke registreringer i området på NVE Atlas, i naturbasen eller på artskart. Områdene øst for 
Fv73 er registrert som verdifullt kulturlandskap, men disse berøres ikke av tiltaket.  
 
Løsmassedekket i området er i hovedsak tynn morene med overgang til bartfjell med stedvis tynt 
dekke mot nordvest. Grunnforholdene er Metagabbro-amfibolitt, gabbroisk til leukogabbroisk 
sammensetning, fin- til grovkornet, stedvis olivinførende. Massene er lite egnet for infiltrasjon.  
 
Det er gode solforhold i området. Hoveddelen av ny bebyggelse foreslås i skogsområdene eller inn 
mot skogkanten. Variert vegetasjon og god plassering av tomtene vil gi en god visuell virkning av 
tiltaket. 
 
 
Infrastruktur 
Eksisterende bolig i området har eget avløpsanlegg. Det er ikke fremført offentlig ledningsnett for 
vann og avløp i området. Det er planer om et felles avløpsanlegg for ny bebyggelse. Vannforsyning vil 
skje ved borebrønn i løsmasser/ fjell.  Område for renovasjon er foreslått i tilknytning til hovedvegen.  
 
 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse 
Området er vurdert ift NVE Atlas som inneholder registreringer ift ras, skred, flom mv. Området 
omfattes ikke av risikosoner ut over generelt aktsomhetsområde for snø- og steinskred.  
Til planarbeidet vil sjekkliste for risiko og sårbarhet vedlegges og eventuelle tema som viser seg å 
være viktige vil utredes nærmere. 
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Berørte som skal varsles om planarbeidet og prosess for medvirkning 
Alle berørte naboer skal varsles om planarbeidet, i tillegg til organisasjoner og foreninger, leverandør 
av energi/ nett mv.   
 
 
Vurdering ift konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert iht forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å komme inn under dette 
kravet. Tiltaket er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Tiltaket har begrenset omfang, 5 tomter for boligbebyggelse. Forholdet til landbruk, landskap og 
visuelle forhold vurderes å være viktige tema i et planarbeid, i tillegg til trafikksikkerhet.  
 
 
 
 
 
 







Adresseliste, Reguleringsplan for Boliger i sone 2, Kreklingveien,  
gnr 149, bnr 1, Fiskum, Øvre Eiker kommune 
 
 
Tiltakshaver:  
Per Erik Bergan    Kongsbergveien 670  3322 Fiskum 
 
Berørte parter: 
Øvre Eiker kommune    post@ovre-eiker.kommune.no 

Fylkesmannen i Buskerud   fmbupost@fylkesmannen.no 

Buskerud Fylkeskommune   postmottak@bfk.no 

Statens vegvesen – Region Sør   firmapost-sor@vegvesen.no 

Mattilsynet     postmottak@mattilsynet.no 

 

Øvre Eiker Nett,    Pb 154,    3301 Hokksund 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen iks 

Pb 154 Bragernes  3001 Drammen 

Drammensregionen Brannvesen Langes gate 11   3044 Drammen  

Trine Muggerud   Grosvoldveien 641  3619 Skollenborg 

Siv Anita Fiskum   Grosvoldveien 668  3322 Fiskum 

Kjell Øyvind Larsen   Klems gate 25   3613 Kongsberg 

Rolf Larsen    Øvre Laskenvei 14  3221 Sandefjord 

Eivor Marie Støa   Grosvoldveien 671  3322 Fiskum 

Jan Burud    Kongsbergveien 1110  3322 Fiskum 

Anne og Oddvar Deilkås  Kongsbergveien 1062   3322 Fiskum 

Albert Aronsen    Grosvoldveien 672  3322 Fsikum 

Tove Rustand    Kongsbergveien 1070  3322 Fiskum 

Tom Runar Hamre   Søndre Vestsidaveg 136  3677 Notodden 

Ingrid Hals    Kongsbergveien 1031   3322 Fiskum 

Sigrid Hals    lauritz hervigs vei 140 C  3035 Drammen 

 

Sist oppdatert 12.12 2018 

Kongsberg,  Anne Ribberud 

mailto:post@ovre-eiker.kommune.no
mailto:fmbupost@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@bfk.no
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Oppstartsmøte - reguleringsplan for del av gbnr 149/1, 
Kreklingveien, Fiskum 
 
 
Tilstede: Møtested: Møtedato 
For forslagsstiller: Per Erik Bergan og Anne Ribberud 
 
For kommunen: Jørgen Firing, Øivind Hugsted, Øyvind Harstad og 
Knut Anders Laag 
 
 

 
Rådhuset, Hokksund 

 
23.11.18 

 
 
Det foreslås et lite boligfelt på 5 nye tomter i LNF sone 2-område på Krekling. Det er tenkt 
eneboligbebyggelse på romslige tomter. Området vil få adkomst til fv73. Reguleringsområdet er 
jord-, og skogbruksarealer. 
 
I kommuneplanen er området avsatt til LNF sone 2. Det er ingen reguleringsplaner i 
nærområdet. 
 
Forslaget er i tråd med formålet i kommuneplanen. Kommunen har imidlertid ikke behandlet 
forslag om regulering av sone 2-områder på flere år og er usikre på tilbakemeldingene fra 
overordna myndigheter. 
 
Kommunen er tydelig på at det kan være vanskelig å få godkjent et planforslag som 
omdisponerer dyrka/dyrkbar mark og ber om at planforslaget unngår dette. Kommunen 
vedlegger likevel regler for bruk av matjord ved omdisponering. 
 
Kommunen mener det ville være en fordel at hele veifremføringa reguleres i planen også 
krysset til fv 73. Kommunen forventer krav fra Statens vegvesen vedr. dette. 

Vår dato: 23.11.2018 Deres referanse:  Vår saksbehandler: 
 Vår referanse: 2018/8800-  

49879/2018 
Jørgen Firing 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/
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Det tenkes ikke regulert offentlig vei. Kommunen viser til kommunens veinorm for anbefalinger 
av standard for felles adkomstvei. 
 
Det er ikke kommunalt VA-nett i området. VA må løses ved private anlegg. Kommunen slutter 
seg til forslagsstillers tanker om felles vannforsyning og felles avløpsanlegg. Dette må utredes i 
planprosessen og sikres gjennomført med rekkefølgebestemmelser. Forslagsstiller ønsker at 
planen åpner for fleksibilitet i plassering av pumpehus for vannforsyning. Kommunen er positiv 
til dette. 
 
Kommunen anser at det ikke er nødvendig å avsette egne områder for leik. Området er for lite 
til å kreve større leikeplasser for ballspill og liknende. Leikeplass for de miste barna, i boligfelt 
med eneboligtomter av noe størrelse, blir sjelden brukt. 
 
Område for renovasjon bør fremgå av planen. 
 
Kommunen slutter seg til forslagsstillers vurdering av at det ikke er krav om 
konsekvensutredning for reguleringen, jf. forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Videre prosess: 
Forslagsstiller varsler oppstart av regulering når de er klare for det. Annonse settes inn i 
Drammens Tidende. Kommunen legger oppstartsvarsel ut på kommunens hjemmeside. 
Saksbehandler legger ved adresseliste for lokal varsling. 
 
Etter utløp av høringsfrist for oppstartsvarsel utarbeider forslagsstiller forslag til 
reguleringsplan. Kommunen mener det er hensiktsmessig med et nytt møte hvor forslaget 
gjennomgås sammen og diskuterer eventuelle justeringer, før planen sendes inn for behandling. 
 
Behandlingsgebyr: 
Behandlingen faktureres i tråd med gebyrreglement for Øvre Eiker kommune 2018. Planarealet 
er over 5000m², men det er foreløpig usikkert hvorvidt planen kan anses som en “enkel plan” 
eller “sammensatt plan”. Dette kan man si mer om etter at merknader til oppstartsvarsel er 
mottatt. Enkel plan over 5000m² er kr. 85.000,-, sammensatt plan over 5000m² kr. 110.000,-. 
Kommunen fakturerer kr. 30.000,- etter oppstartsmøtet. Resterende del når planen behandles 
for offentlig ettersyn. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørgen Firing 
arealplanlegger 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 



 

Vedlegg 
1 Regler for bruk av matjord ved omdisponeringer av dyrka og dyrkbar mark 
2 Naboliste 
3 Offentlige høringsparter 
 
 
Kopi til: 
Per Erik Bergan Kongsbergveien 670 3322 Fiskum 
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