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Forslag til endring av reguleringsplan for Epleveien, offentlig 
ettersyn 
 
Det vises til deres søknad mottatt 09.06.2020.  

Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Epleveien ble etter en lengre prosess egengodkjent i 2018. Området har 
etter dette skiftet eier, og ny eier ønsker å endre noen mindre deler av planen. Det ble derfor i 
møte med planavdelingen konkludert med at det mest hensiktsmessige og forutsigbare for alle 
parter, er å gjennomføre en ny planprosess for å innarbeide disse endringene. Planforslaget tar 
utgangspunkt i planen og materialet som tidligere er godkjent, med nødvendige oppdateringer 
for de forholdene som foreslås endret.  
 
Endringene oppsummeres kort slik, se også s. 13 i Planbeskrivelsen: 
 

 Regulerte eneboligtomter nr. 4 og nr.5 innlemmes i området for konsentrert 
bebyggelse (BKS1) 

 Atkomstpilene til eiendommene justeres 
 Krav til MUA (uteopphold) reduseres innenfor BKS 
 Krav til lekeplass økes fra 100 kvm til 150 kvm  
 Krav til biloppstillingsplass reduseres fra 3 til 2 innenfor BKS 
 Nye rekkefølgekrav til opparbeidelse av Plommeveien.  

 
Utbygger har bekreftet overfor kommunen at de vil gi et økonomisk bidrag for å oppgradere 
gangveien til skolen, slik at trafikksituasjonen for myke trafikanter vil bli ivaretatt på best mulig 
måte. 
 
Planavdelingen har vurdert at saken kan behandles delegert for å sendes ut på offentlig 
ettersyn.   
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Vurdering:  

Planavdelingen har vurdert at ny eiers ønsker om utvikling av området må behandles i en plan. 
Forrige planprosess strakk noe ut i tid, blant annet på grunn av uklarheter atkomsten, og 
eierskapet for deler av Plommeveien. Opparbeide av Plommeveien til kommunal standard var 
også et tema.  

Nytt forslag vil mindre grad medføre store endringer for omgivelsene. Med utgangpunkt i 
gammel og ny illustrasjonsplan, vil det ble en liten økning i antall boliger. Dette vil ikke medføre 
en vesentlig økning av trafikk eller støy. Plommeveien, som er atkomst til området, vil etter 
utbygging av dette feltet ha et noe høyere antall boliger (<60), enn det veinormen angir (<50  
for denne typen boligveier.     

I boligveier med mer enn 50 boliger kan fortau kreves etablert, men det kan likevel vurderes om 
andre løsninger kan fungere for mindre overskridelser. Vurderingen er at en fortausløsning vil gi 
store inngrep på eksisterende eiendommer langs veien, og det vil antageligvis ikke kunne la seg 
gjennomføre uten ekspropriasjon. Vei- og parkavdelingen vurderer at en løsning som bedrer 
atkomsten for myke trafikanter, kan gjennomføres innenfor en ramme på kr 700 000,-, uten at 
det skal bygges fortau. Utbygger vil derfor bidra til at dette kan gjennomføres. Ved utsendelse 
til offentlig ettersyn varsles det derfor samtidig om oppstart en utbyggingsavtale.  

Planavdelingen vurderer at de endringene som foreslås når det gjelder uteopphold og 
parkering, er i samsvar med tilsvarende prosjekter med en så sentral beliggenhet. Det er gode 
arealer for leik tett opp til området. Utbyggingsområdet er også tett opp til skole, barnehage, 
butikk og idrettsanlegg, i tillegg til gang- og sykkelvei til sentrum.  

Planavdelingen vurderer at planmaterialet som er utarbeidet kan sendes ut til offentlig ettersyn.  
 

Vedtak: 
Med henvisning til PBL § 12-14 sendes forslag til endring av detaljplan for Epleveien ut til 
offentlig ettersyn, og det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom utbygger og 
Øvre Eiker kommune. 
 
 
 
 
Saken er avgjort av planavdelingen etter delegasjon. 
 
 
Faktura for behandling sendes fra Fakturaservice. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anders Stenshorne  
tjenesteleder  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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