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Forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 
36, Hokksund - Offentlig ettersyn 
 
Det vises til deres forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund og 
dialog vedrørende prosjektet.  
 

Saksutredning: 
Det fremmes forslag til endring av detaljert reguleringsplan for Kirkeveien 36 i Hokksund. 
Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 29.10.14 og åpnet for bebyggelse i form av 
boliger, forretning og kontorer. 
 
Det er nye eiere av området, og disse planlegger et prosjekt bestående av kun boliger. 
 
Forslaget endrer eksiterende plan på følgende områder: 

 Formål: fra bolig/kontor/forretning til kun bolig. 
 Åpner for tilrettelegging for takterrasse. 
 Endring i bygningsplassering/struktur, herunder endring av byggegrenser. 
 Grad av utnytting. 
 Justering av kotehøyder. 

 
Planoppstart er varslet og det foreligger merknader fra Buskerud fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Buskerud og Frognes velforening. Merknadene er av tiltakshaver oppsummert 
og kommentert i planbeskrivelsen. Kommunen slutter seg i det vesentlige til tiltakshavers 
kommentarer på dette tidspunktet i prosessen. 
 

Vurdering: 
Det nye forslaget forholder seg i stor grad til eksisterende plan. 
Kommunen er positiv til formålsendringen fra kombinert formål til reint boligformål. Dette 
forhindrer etablering av forretninger utenfor “hoveddelen” av sentrum på motsatt side av 
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jernbanen, og er tidligere kommentert fra næringslivet i Hokksund. Samtidig er det positivt at 
det etableres relativt tett med boliger på en av de mest sentrale eiendommene i Hokksund, sett 
i forhold til kollektivknutepunkt. Dette er i tråd med kommunens forpliktelser i regional plan for 
Buskerudbyen. 
Øvrige endringer er i stor grad tilpasning av et større bygningsprosjekt innenfor relativt 
stramme rammer. 
På bakgrunn av at gjeldene plan er så vidt ny mener kommunen at utredningene som ble gjort 
ved denne første reguleringen må kunne legges til grunn også ved reguleringsendringen. 
Detaljprosjektering av f.eks. støy og overvannshåndtering blir uansett et sentralt tema ved 
behandling av byggesaken, jf reguleringsbestemmelsene. 
 
Kommunen viser for øvrig til planbeskrivelse med vedlegg. 
 
Etter en totalvurdering mener kommunen at planforslaget kan sendes ut på offentlig ettersyn. 
 

Vedtak: 
Øvre Eiker kommune viser til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 og vedtar forslag til 
detaljplan for Kirkeveien 36, Hokksund lagt ut for offentlig ettersyn. 
 
 
Saken er avgjort av seksjon for samfunnsutvikling etter delegasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørgen Firing  
arealplanlegger  
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Vedlegg 
1 Vedlegg 1 - Beskrivelse reguleringsendring 
2 Vedlegg 2 - Reguleringskart_reg.endring 
3 Vedlegg 3 - Reguleringsbestemmelser forslag endring 
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