
Kort gjennomgang av kommende plansaker 

Private planinitiativ 
(forslag til detaljregulering etter PBL §12.3)

Redegjøre for:
1. Hensikt og hovedelementer
2. Viktige konsekvenser/problemstillinger 



Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling

Forslagsstiller: Top Invest As

Plankonsulent/fagkyndig: Ola Roald AS

Forslagsstiller ønsker å utvikle sin eiendom i Gamle Riksvei 
361 som i dag består av et nedlagt bakeri, bensinstasjon og 
noen boliger.

Hovedelementer i planforslaget

• Tilrettelegger for sentrumsutbygging, med hovedvekt på 
boliger. Mulighet for forretning, kontor, tjenesteyting 
og bevertning.

• Området langs Krokstadbekken foreslås regulert 
til friområde med turveg.

Hensikt og hovedelementer



Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling

Plass til sykkelanlegg i Gamle riksvei
• Gamle riksvei er del av hovedsykkelnettet i Drammen
• Etter innspill i høringsperioden er planforslaget endret for å 

legge bedre til rette for framtidig gang- og sykkelanlegg
• Bebyggelsen forskyves sørover
• Økt bredde på areal fra kjørebanekant til fasade gir rom for framtidig 

utbygging av gang- og sykkelanlegg. Fram til sykkelanlegg etableres 
skal det opparbeides fortau.

Forslagsstiller ønsker 4 meter bredt areal for gående og syklende 
for å unngå ytterligere forskyving av bebyggelsen og endring av 
prosjektet (grå/hvit skravur i figuren til høyre).
Rådmannen anbefaler at det avsettes 4,5 meter bredt areal for 
gående og syklende. Det gir rom for nødvendig drifts-
og vedlikeholdsareal/møbleringssone i tillegg til fortau og 
sykkelfelt.

Hovedproblemstillinger



Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling

Sammenheng mellom plan og utbyggingsavtale

Administrasjonen har hatt som utgangspunkt at 
arealer som det er viktig at allmennheten har 
tilgang til skal overtas av det offentlige.
• Arealer som skal overtas av det offentlige må reguleres 

til offentlig areal

• Overdragelse av arealet til kommunen avtales i 
utbyggingsavtale

For Eknes elvepark gjelder det:

 Gamle riksvei: kjørebane, gang- og sykkelareal, 
drifts- og vedlikeholdsareal

 Grønnstruktur og turvei langs Krokstadbekken

Hovedproblemstillinger

Grønnstruktur og turvei er del av grøntdrag fra 
Drammenselva til marka, langs Krokstadbekken.
 Sammenhengende blågrønt nettverk er en av 

hovedstrategiene i kommuneplanens arealdel.
 Offentlig eierskap sikrer allmennhetens tilgang til viktig 

grønn forbindelse og nærmiljøkvaliteter.



Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling

Sammenheng mellom plan og utbyggingsavtale

Offentlige veier
• Allmennheten har normalt fri tilgang til offentlige veier
• Kommunen bestemmer omfang av drift og behov for 

opprustning
Private veier
• Normalt ikke fri tilgang til privat grunn, men det kan gis 

bestemmelser i plan om allmennhetens tilgang
• Dersom grunneier motsetter seg dette etter vedtatt plan er det 

vanskelig å tvangsgjennomføre

• Areal som er privat eid kan foreslås omregulert senere – i 
utgangspunktet fritt for eier av eiendommen å endre bruken

• Kommunen kan som utgangspunkt ikke kreve opprustning 
eller drift av veien

• Areal som er regulert til privat eid kan ikke eksproprieres av 
kommunen til offentlig areal

Hovedproblemstillinger

Besparelser ved kommunalt eierskap
Ved oppføring av kommunale veier kan 
merverdiavgiften på oppføringskostnaden fås 
tilbake

Kommunestyret vedtok 26. oktober 20 i sak 159/20 
prinsippsak om inngåelse av merverdiavgiftsavtaler
– muliggjør at kommunen kan inngå avtale med 
private om justering, slik at utbygger får 
merverdiavgiften tilbake over 10 år
DK tilbyr normalt dette til alle utbyggere som skal 
oppføre kommunal vei

Ved oppføring av private veier vil merverdiavgift 
alltid bli en kostnad

 Billigere å oppføre kommunal vei enn privat vei



Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling

Sammenheng mellom plan og utbyggingsavtale

Utbyggingsavtaler generelt

• Normal praksis er at veier som skal være offentlige 
opparbeides av utbygger og overtas vederlagsfritt av 
kommunen

• Skal opparbeides iht. kommunal standard

• Kommunal standard gir grunnlag for gode driftsforhold

• Avtales kontroll av prosjektering og bygging for å sikre 
kommunal standard

• Avtales i utbyggingsavtaler, i tråd med 
forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler vedtatt av 
kommunestyret 18. februar 20, i sak 10/20.

Hovedproblemstillinger

Innhold i utbyggingsavtale Eknes elvepark

• Opparbeidelse av fortau i Gamle riksvei og 
istandsetting av vei etter byggearbeider, 
herunder opparbeidelse av gangfelt

• Opparbeidelse av turvei og grønnstruktur

• Utbygger dekker alle opparbeidelseskostnader 
og overdrar vederlagsfritt til kommunen


	Kort gjennomgang av kommende plansaker �
	Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling 
	Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling 
	Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling 
	Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling 
	Detaljregulering for Eknes elvepark – sluttbehandling 

