
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 Tordenskiolds gate 2 
Forslag til planprogram

Forslagsstiller: Tordenskioldsgate 2AS

Plankonsulent/fagkyndig: DRMA AS

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling 
av dagens bensinstasjontomt med et HØYhus. Forslagsstiller 
ønsker et boligprosjekt med utadrettet virksomhet i første 
etasje og et nytt torg i enden av byaksen. 

Planprogrammet

Er en «plan for planarbeidet», som foreslår alternativer, 
utredningstemaer og omfang av konsekvensutredning for den 
forslåtte detaljreguleringen.

Hensikt og hovedelementer

 
 
 
 
 
 
 

 



To begreper det kan være greit å kjenne til

HØYhus (og høyere hus) i KP-A (se s. 53-65)

HØYhus (bygg over 37 meter):
Anbefalt to høyhus; formål av spesiell betydning, 
offentlig formål/tilgjengelighet for flest mulig; nærhet til 
stasjonen. 

River Station Hotel «brunosten» er et resultat av dette

Høyere hus (opp mot 37 meter):
«Byggehøyder…, volumoppbygging og utforming 
fastsettes i detaljreguleringsplanprosess… planforslag 
med utredning av konsekvenser av de foreslåtte rammer 
for høyere bygg, normal høringsprosess mv vil gi 
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til OM og i så fall på 
hvilke betingelser det skal tillates byggehøyder ut over 
Sentrumsplanens rammer…»
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To begreper det kan være greit å kjenne til

Byaksen
«…et arkitektonisk og byplanmessig grep som knytter Bragernes- og 
Strømsøsiden sammen, og som har gitt sterke føringer for byens 
utforming. Bebyggelsen er med på å vise det moderne Drammens 
fremvekst fra oppbyggingen av Bragernes torg etter den store 
bybrannen i 1866 , til oppføringen av forretningsbygg i 
senmodernisme»

 nasjonal, regional og lokal verdi

Fra KDP Kulturminner og kulturmiljø, vedtatt 25.09.2018 (s. 48)
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• Forslaget utløser krav om planprogram med konsekvensutredning på 
grunn av prosjektets store byggehøyder, fra 6 til 16 etasjer (ca.  51m) 

• Arealformål avviker fra kommunedelplan for sentrum, trafikkareal, men 
er i tråd med KP-A hvor det er sentrumsformål

• Prosjektet ligger i rød støysone, støyfølsom bruk som boliger må derfor 
utredes/håndteres spesielt

 Foreslåtte utredningsalternativer:
0-alternativet eksisterende bruk
Alternativ 1, høyere hus 37 meter (8-10 etasjer)
Alternativ 2, HØYhus 51 meter (11-16 etasjer)

 Foreslåtte utredningstemaer:

Byutvikling Byform og landskap Byrom og sammenhenger

Lokalklima Transport og parkering       Handel og næring

Miljø (grunnforhold, grunnforurensning, luftforurensning og støy)

Hovedproblemstillinger

Illustrasjon av planforslaget

Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2 
Forslag til planprogram

Illustrasjoner av alt. 2, forslagsstillers alternativ



Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen anbefaler at planprogrammet 
godkjennes og at det legges ut til offentlig 
ettersyn, samt at det varsles om planoppstart.

Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2 
Forslag til planprogram



Detaljregulering for Peter Kolstads vei 
- 1. gangsbehandling

Forslagsstiller: Konsmo Fabrikker AS

Plankonsulent/fagkyndig: HRTB Arkitekter AS

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for fire boliger i form av 
et rekkehus i Peter Kolstads vei 59.

Hovedelementer i planforslaget

Planforslaget består i å tilrettelegge for et rekkehus á fire 
boenheter, opparbeide parkeringsplass for nye og 
eksisterende boliger, samt å regulere og delvis opparbeide 
turvei under høyspentledning.

Hensikt og hovedelementer



• Sikre allment tilgjengelig turvei under høyspentledning.

• Løse sin relative andel av parkering i parkeringsplass, som 
vil avlaste gateparkeringen langs Peter Kolstads vei.

• Sikre fremtidig fortau langs Bolstadhagen.

• Videreføre byggelinjen fra de eksisterende rekkehusene, 
komplettere bebyggelsesstrukturen i gaten.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen vurderer planforslaget som i tråd med 
overordnet planverk, tilfredsstillende dokumenter og utredet. 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget kan legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring slik det foreligger. 

Hovedproblemstillinger

Detaljregulering for Peter Kolstads vei –
1. gangsbehandling



Kort repetisjon 
1. Private planinitiativ må følge opp hovedtrekk og rammer i vedtatt arealpolitikk (kfr. PBL §12-3, tredje ledd):

«Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende 
områdereguleringer»

2.  Plan- og bygningsloven legger opp til to politiske behandlinger i en planprosess:

• Førstegangsbehandling av planforslaget og utleggelse på høring (av planutvalget)
Kommunen har mulighet ved førstegangsbehandling (se PBL §12-11) til å ikke fremme planforslaget. 

• Andregangs behandling og vedtak av planen (i Kommunestyret).
Her kan planen også sendes tilbake med retningslinjer for det videre arbeidet (se PBL §12-2).

3. Uenigheter ved oppstart

 Planinitiativ kan stoppes i medhold av PBL §12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få lagt beslutningen fram for kommunestyret for endelig 
avgjørelse om planinitiativet skal stoppes. 


	Kort gjennomgang av kommende plansaker �
	Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2 �Forslag til planprogram
	To begreper det kan være greit å kjenne til
	To begreper det kan være greit å kjenne til
	Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2 �Forslag til planprogram
	Lysbildenummer 6
	Detaljregulering for Peter Kolstads vei �- 1. gangsbehandling
	Detaljregulering for Peter Kolstads vei –                        1. gangsbehandling
	Kort repetisjon 

