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Saksopplysninger 

Saken dreier seg om forslag til en detaljregulering for et større boligområde nær Vestfossen 

sentrum, Fosenjordet. Området får atkomst fra Skarragata via Fosengata, hvor veien skal forlenges 

til enden av det planlagte boligområdet. Området kan bli bebygget med drøyt 100 boliger, en 

blanding av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Utfordringene som er knyttet til planarbeidet er 

spesielt grunnforholdene, infrastrukturen og forholdet til omgivelsene. Det blir avholdt befaring før 

saken behandles. 

 

Fosenjordet har i kommuneplanen status som planlagt boligområde med krav til detaljregulering.  

Planområdet ligger midt inne i en eldre, eksisterende bebyggelse. Oppstart av planarbeidet ble 

varslet så tidlig som i 2013. Utarbeidelsen av et planforslag har av forskjellige grunner tatt svært 

lang tid, blant annet fordi det har vært nødvendig å undersøke grunnforholdene i området 

ytterligere. Undersøkelsene avdekket at planområdet måtte utvides, slik at nødvendige 

stabiliseringstiltak kan gjennomføres innenfor det området som nå reguleres, før utbyggingen 

starter. 

 

Kommunen mottok et forslag til detaljplan i 2015. Dette ble tilbakesendt pga. større mangler, og at 

de foreslåtte løsningene var lite gjennomarbeidet og realistiske. Et revidert forslag ble sendt inn i 

2017. Vurderingen var at det fortsatt var flere viktige og ubesvarte spørsmål knyttet til dette 

materialet, og det ble konkludert med at forslaget ikke tilfredsstilte kravene til et offentlig ettersyn. 

 

Forslaget som er nå skal behandles, er betydelig omarbeidet, og viser at det er mulig å bygge 

boliger, selv om det er et utfordrende og krevende prosjekt. Kommunedirektøren viser til den 

vedlagte planbeskrivelsen, men oppsummerer noen av problemstillingene: 

 

 Atkomstvei 

 Grunnforhold 

 Vann og avløp 

 Forhold til omgivelsene 

 

Vei 

Området vil benytte dagens vei Fosengata, og forlenge denne veien inn på det nye boligområdet. 

Hele veistrekningen skal bygges for kommunal overtakelse. Med den økningen av trafikken som 

utbyggingen vil medfører, vil ikke veien lenger tilfredsstille den kommunale veinormen. Blant 

annet må det stilles krav til å bygge fortau, siden antall boliger vil øke betydelig. Fortau inngår i det 

innsendte planforslaget. I utbygginger hvor utbygger skal benytte deler av eksisterende vei- og 

ledningsnett, skal det inngås en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. Avtalen skal 
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beskrive ansvar, tidspunkt og kostnadsfordeling for det enkelte anlegget. Det varsles oppstart av 

slike forhandlinger når planen sendes ut på høring.  

 

Grunnforhold 

Det er foretatt grunnundersøkelser som er gjengitt i en egen rapport. Det er registrert bløte masser 

(leire) i området. Med henvisning til dette, blir det også foretatt kvalitetssikring av et uavhengig 

foretak av materialet som foreligger. 

 

Plassering av byggene og konstruksjoner med fundamentløsninger vil bli en del av byggesakene. 

Rapporten konkluderer med at det må gjennomføres stabiliseringstiltak i form av motfyllinger tre 

steder i planområdet. Videre dokumentasjon på valg av løsninger og gjennomføring, vil bli knyttet 

direkte opp mot byggesaken. 

 

Vann og avløp (VA) 

Det er utført en overordnet vurdering av VA-situasjonen i området. Løsningene som er skissert 

viser at prosjektet er gjennomførbart, men medfører noe utskifting og omlegging av det eksisterende 

ledningsnett. Overvann fordrøyes innenfor området, og skal ikke føre til økt avrenning. Løsningene 

skal bygges i hht kommunale normer, med sikte på at størstedelen av anlegget skal overtas av 

kommunen etter utbyggingen. Dette reguleres i planbestemmelsene som et rekkefølgekrav, § 3 a) i 

forslaget til bestemmelser.  

 

Forhold til omgivelsene 

Utbygging midt inne i eksisterende boligområder er krevende. I dette tilfellet skal det bygges mange 

boliger midt inne i et etablert boligområde. Utbyggingen vil gå over flere år, med de ulempene som 

dette medfører. Mange nye personer skal flytte inn i området, og det må legges til rette for både 

gode uteoppholdsarealer og atkomster til området, som ikke belaster nabolaget unødvendig. Ny og 

moderne arkitektur og byggeskikk vil naturligvis være med på å påvirke og endre stedskarakteren. 

Utbygger må ta hensyn til naboer både i utformingen av prosjektet, og i selve anleggsperioden. 

Kommunedirektøren foreslår at det utarbeides en plan, slik at byggeperioden forutsigbar og minst 

mulig belastende. Slik plan bør foreligge før planen skal vedtas av kommunestyret. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at planmaterialet som nå er mottatt, tilfredsstiller kravene for å kunne 

sende planen ut til offentlig ettersyn. I tillegg til plankart og bestemmelser som regulerer det 

juridiske, er planbeskrivelsen det viktigste dokumentet som beskriver hele prosjektet. 

Kommuneplanen har lagt til grunn at det skal bygges 25 nye boliger per år i Vestfossen, 2015-2027. 

Utbyggingen av dette området bidrar sammen med andre prosjekter i Vestfossen, at 

boligprogrammet kan la seg realisere. 

 

I planprosessen har Kommunedirektøren vært opptatt av at byggegrunnen er god nok.  

Det er utført omfattende grunnundersøkelser med flere borepunkter. I rapporten beskrives hvilke 

løsninger som må gjennomføres i en utbygging. Dette er vesentlige informasjon for kommunen som 

planmyndighet, men også viktig for utbygger for å kunne beregne av kostnadene i prosjektet. 

Erfaringen er at det er viktig å få fram så mye kunnskap om dette på et tidligst mulig stadium, slik 

at arbeidene ikke må stanses for å gjøre nye utredninger under veis. 

 

Videre påpeker Kommunedirektøren at utbygger må oppgradere og bygge ny infrastruktur for å 

tilfredsstille kommunens vedtatt normer for slike boligområder. I en så stor sak vil det derfor være 

et krav at det utarbeides og vedtas en utbyggingsavtale før planen endelig vedtas av kommunestyret. 

En avtale vil regulere hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som skal betale. 

 

Kommunedirektøren ser at det fortsatt er noen forhold som ennå ikke er klargjort i planforslaget. 

Valg av renovasjonsløsning er et slikt forhold. Forslagstiller holder det åpent om det skal bygges 

nedgravde løsninger, eller om det skal være “tradisjonelle” dunker i søppelskur. 
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Kommunedirektøren stiller spørsmål om det burde vært stilt krav til en nedgravd løsning, siden 

dette blir vurdert som mer fremtidsrettet, arealbesparende og en tryggere løsning en den 

tradisjonelle løsningen med søppelskur og dunker. Kommunedirektøren vil antyde at et slikt krav 

vurderes i høringsperioden, og kan bli foreslått før planen blir vedtatt av kommunestyret. 

 

 

Oppsummering: 

Et så stort utbyggingsprosjekt midt inne i et eksisterende boligområde er krevende, og det er viktig 

at alle berørte parter nå får muligheten til å gjennomgå et omfattende planmateriale. I tillegg til 

forslag til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er det utarbeidet flere fagrapporter. I tillegg til 

den allerede nevnte rapporten om grunnforhold, er det rapporter om støy, naturmangfold, en risiko 

og sårbarhetsanalyse (ROS), og sammendrag av merknadene som har kommet etter varsel om 

oppstart. Disse dokumentene vil bli lagt ut på det politiske fellesområde, og på kommunens 

hjemmeside. Samlet sett vurderer Kommunedirektøren at Forslaget til Detaljplan for Fosenjordet 

kan sendes ut til offentlig ettersyn, og at det samtidig varsles om oppstart av en utbyggingsavtale.  

 

Vedlegg 

1 Fosenjordet planbeskrivelse 05112019 

2 Plankart Fosenjordet_06112019 

3 Bestemmelser Fosenjordet 04112019 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Rådmannens anbefaling 

1. Planutvalget viser til Plan- og bygningsloven § 12-10 og vedtar å sende ut “Forslag til 

detaljplan for Fosenjordet” til offentlig ettersyn. 

2. Det vises til Plan- og bygningsloven § 17-4 og varsles oppstart av utbyggingsavtale mellom 

Øvre Eiker kommune og grunneierne innenfor planområdet som omfatter “Forslaget til 

detaljplan for Fosenjordet”. 

 

Begrunnelse 

Oppstart av planarbeidet er varslet, og området er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 

Planmaterialet som er utarbeidet, viser at det er mulig å utvikle området i samsvar med overordnet 

plan. Utbyggingsavtalen er nødvendig for å regulere forhold ansvar for utbygging, rekkefølge og 

kostnadsfordeling av ny og nødvendig oppgradering av infrastruktur. 

 

 

 

Behandling i Utvalg 1: Planutvalg - 19.11.2019 

Representanten A. Lundteigen (Sp) ba om å bli kjent inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 2. 

ledd. 

Planutvalget godkjente det og Lundteigen fratrådte. Planutvalget talte da 8 stemmeberettigede. 

 

Tonje Adelsten Lyngås (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Sp og A:  

Kommunedirektøren bes utsette behandling av denne saken for å utrede konsekvenser for dyrket 

mark. 

 

Begrunnelse: 

Med referanse til vedtak i kommunestyret om nullvisjon for nedbygging av matjord ønsker 

planutvalget å utsette behandling av detaljplan for Fosenjordet for å få på plass videre utredning av 

konsekvenser med tanke på nedbygging av matjord. 

 

Avstemming: 
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Utsettelsesforslaget ble med leders dobbeltstemme vedtatt med 5 (Sp og A) mot 4 (H og Frp) 

stemmer.  

 

Etter behandlingen tiltrådte A. Lundteigen og planutvalget var igjen fulltallig. 

 

Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg - 19.11.2019 

Kommunedirektøren bes utsette behandling av denne saken for å utrede konsekvenser for dyrket 

mark. 

 

Begrunnelse: 

Med referanse til vedtak i kommunestyret om nullvisjon for nedbygging av matjord ønsker 

planutvalget å utsette behandling av detaljplan for Fosenjordet for å få på plass videre utredning av 

konsekvenser med tanke på nedbygging av matjord. 

 

 

 

Behandling i Utvalg 1: Planutvalg - 10.01.2020 

Amund Lundteigen (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag med tillegg av nytt punkt 3 på 

vegne av Sp og A: 

 Planutvalget viser til Plan- og bygningsloven § 12-10 og vedtar å sende ut “Forslag til 

detaljplan for Fosenjordet” til offentlig ettersyn.  

 Det vises til Plan- og bygningsloven § 17-4 og varsles oppstart av utbyggingsavtale mellom 

Øvre Eiker kommune og grunneierne innenfor planområdet som omfatter “Forslaget til 

detaljplan for Fosenjordet”.   

 Det skal utarbeides en detaljert plan for bruk av matjorda på området til landbruksformål, 

denne planen skal senest følge med når kommunestyret egengodkjenner planen. 
 

Begrunnelse  

Oppstart av planarbeidet er varslet, og området er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 

Planmaterialet som er utarbeidet, viser at det er mulig å utvikle området i samsvar med overordnet 

plan. Utbyggingsavtalen er nødvendig for å regulere forhold ansvar for utbygging, rekkefølge og 

kostnadsfordeling av ny og nødvendig oppgradering av infrastruktur. Matjord er en ikke fornybar 

ressurs, som må ivaretas. 

 

Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag til endring i nytt punkt 3: 

……..til landbruksformål… strykes slik at punktet lyder som følger: 

 Det skal utarbeides en detaljert plan for bruk av matjorda på området, denne planen skal 

senest følge med når kommunestyret egengodkjenner planen. 

 

Avstemming: 

Det ble først stemt over forsalg fremmet av A. Tollefsen.  Forslaget fikk 4 stemmer (H og Frp), 5 

(Sp og A) stemte imot.  

 

Forslag fremmet av A. Lundteigen ble satt opp mot kommunedirektørens anbefaling.  Forslag 

fremmet av A. Lundteigen ble vedtatt med 5 (Sp og A).  Kommunedirektørens anbefaling fikk 4 (H 

og Frp) stemmer.  

 

Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg - 10.01.2020 

 Planutvalget viser til Plan- og bygningsloven § 12-10 og vedtar å sende ut “Forslag til 

detaljplan for Fosenjordet” til offentlig ettersyn.  

 Det vises til Plan- og bygningsloven § 17-4 og varsles oppstart av utbyggingsavtale mellom 

Øvre Eiker kommune og grunneierne innenfor planområdet som omfatter “Forslaget til 

detaljplan for Fosenjordet”.   
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 Det skal utarbeides en detaljert plan for bruk av matjorda på området til landbruksformål, 

denne planen skal senest følge med når kommunestyret egengodkjenner planen. 
 

Begrunnelse  

Oppstart av planarbeidet er varslet, og området er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 

Planmaterialet som er utarbeidet, viser at det er mulig å utvikle området i samsvar med overordnet 

plan. Utbyggingsavtalen er nødvendig for å regulere forhold ansvar for utbygging, rekkefølge og 

kostnadsfordeling av ny og nødvendig oppgradering av infrastruktur. Matjord er en ikke fornybar 

ressurs, som må ivaretas. 

 

 

 

 


