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Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sementveien 
33 m.fl. - Offentlig ettersyn 
 
Det vises til deres forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sementveien 33 m.fl. i 
Hokksund og dialog vedrørende prosjektet.  
 
 

Saksutredning: 
Det fremmes forslag til endring av detaljreguleringsplan for Sementveien 33 m.fl. i Hokksund. 
Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 17.06.15. 
 
Årsaken til at planen søkes endret er at en endring i jernbaneloven overstyrte reguleringsplanen 
og dermed begrenset utbyggingsområdet i forhold til vedtatt plan. Det er også privatrettslige 
årsaker til at eiendom i nord ikke kunne utbygges som forutsatt i gjeldende reguleringsplan. 
 
Endringene foreslås for å tilrettelegge for utbygging av eiendommene, mest mulig i tråd med 
gjeldende regulering. Endringene er detaljert gjennomgått i vedlagte brev fra Rambøll Norge AS. 
Følgende hovedtrekk: 

 Gbnr 18/213 omreguleres til frittliggende småhusbebyggelse og forutsetning om riving 
av påstående bolighus fjernes. 

 Endring av byggegrenser. 
 Parkeringskrav reduseres/oppdateres i tråd med kommuneplanen. 
 Gangsti skal fremgå av utomhusplanen og er tatt ut av reguleringskartet. Sikres i 

bestemmelser. 
 
Planoppstart er varslet og det foreligger merknader fra Fylkesmannen i Buskerud, BaneNOR og 
Arne Nævra. Merknadene er av tiltakshaver oppsummert og kommentert i vedlagte brev fra 
Rambøll Norge AS. Kommunen slutter seg i det vesentlige til Rambølls kommentarer på dette 
tidspunkt. 

  Melding om vedtak: 11/17 
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Vurdering: 
Forslaget forholder seg i stor grad til eksisterende plan. 
Kommunen ser behovet for endring av planen etter jernbanelovens endring. 
Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å regulere til frittliggende småhusbebyggelse så nært 
knutepunktet i Hokksund sentrum. Kommunen har imidlertid forståelse for behovet for 
omregulering også her når muligheten for gjennomføring av gjeldende plan falt bort. 
 
På bakgrunn av at gjeldende plan er så vidt ny mener kommunen at utredningene som ble gjort 
ved denne første reguleringen må kunne legges til grunn også ved reguleringsendringen. Tiltak 
og rekkefølge er håndtert i plan og bestemmelser. 
 

Vedtak: 
Øvre Eiker kommune viser til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 og vedtar forslag til 
detaljplan for Sementveien 33 m.fl. lagt ut for offentlig ettersyn. 
 
 
Saken er avgjort av planavdelingen etter delegasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørgen Firing  
arealplanlegger  
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Vedlegg 
1 Endring av detaljregulering for Sementveien 33 
2 Sementveien 33 plankart 
3 Sementveien 33 reguleringsbestemmelser til detaljregulering 
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