Kort gjennomgang av kommende plansaker
Private planinitiativ
(forslag til detaljregulering etter PBL §12.3)
Redegjøre for:
1. Hensikt og hovedelementer
2. Viktige konsekvenser/problemstillinger
3. Hva skal det tas stilling til?

Detaljregulering for Kreftings gate - Sundhauggata
– 1. gangsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

DP Eiendom AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Halvorsen & Reine AS

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av
blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg
under terreng, og småhusbebyggelse langs Sundhauggata. Det skal åpnes
for et sammenhengende grønt parkdrag, tilgjengelig for allmennheten.
Hovedelementer i planforslaget
• Blokkbebyggelse i 3-4 etasjer mot Kreftings gate, med nedtrapping mot
nord.
• 65-70 nye boenheter.
• Felles uteoppholdsareal og lekearealer internt i planområdet, med
gangforbindelser for allmennheten.
• Småhusbebyggelse langs Sundhauggata, tilpasset eksisterende hus.
• Hensynssone for bevaring av kulturmiljø og ivaretakelse av landskap.

Detaljregulering for Kreftings gate - Sundhauggata
– 1. gangsbehandling
Hovedproblemstilling: Tilpasning kulturmiljø
• Planområdet ligger i nærhet til kulturmiljøet på Sundhaugen, med lavere
småhusbebyggelse. Planforslaget åpner for bebyggelse 3-5 m høyere enn
hva kommuneplanen tillater.
• Som avbøtende tiltak er byggehøyder og utforming for bebyggelse langs
Sundhauggata foreslått i tråd med eksisterende småhus,
ny blokkbebyggelse trappes ned mot nord og deles opp i flere volumer
med krav til skråtak nærmest kulturmiljøet. Det er avsatt hensynssone for
bevaring av kulturmiljø.
 Rådmannen vurderer at foreslåtte løsninger er tilfredsstillende, slik at
foreslåtte byggehøyder kan aksepteres. Det er lagt vekt på områdets
plassering mellom kulturmiljøet og høyere blokkbebyggelse på
Union/Papirbredden, slik at det i planforslaget kan åpnes for en
mellomløsning.

Detaljregulering for Kreftings gate - Sundhauggata
– 1. gangsbehandling

Fjernvirkning fra Øvre Sund Bru
Ill. Halvorsen&Reine

Fjernvirkning fra Øvre Sund
Ill. Halvorsen&Reine

Fjernvirkning fra Fajanseparken
Halvorsen&Reine

Detaljregulering for Kreftings gate - Sundhauggata
– 1. gangsbehandling
Hovedproblemstilling: Gangforbindelser
• Det stilles rekkefølgekrav til etablering av gangforbindelse fra Kreftings gate i
nord, gjennom internt grøntareal og til friområder i sør, med kobling til
regulert gangforbindelse i Sundland-planen.
• Det bør også stilles rekkefølgekrav til etablering av gangforbindelse fra
Kreftings gate i øst, gjennom grøntareal og ut til Sundhauggata i vest, for å
koble allment tilgjengelige uteoppholdsarealer til regulert grøntsmett til
Sundhauggata.
 Rådmannen vurderer at det dersom vi ikke kommer til enighet er det behov
for å fremme alternative bestemmelser for rekkefølgekrav til
øst/vestgående gangforbindelse, med tilsvarende utformingskrav som for
nord/sørgående gangforbindelse.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, med
rådmannens tilføyelser i bestemmelsene om rekkefølgekrav og utformingskrav
til øst/vestgående gangforbindelse dersom man ikke kommer til enighet.

DR for Eknes elvepark – Ny 1. gangsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Top Invest AS
Plankonsulent/fagkyndig: Ola Roald AS
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling av planområdet
med boligbebyggelse, og publikumsrettet virksomhet mot Gamle riksvei.
Førstegangsbehandling 04.02.2020
Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok å sende planforslaget tilbake.
 Planforslaget er endret:

nærlekeplass løses innenfor planområdet
og gangbru over Krokstadbekken utgår.

Hovedelementer i planforslaget
• Sentrumsformål med boligblokker i 3-4 etasjer og
forretning/kontor/tjenesteyting/bevertning i deler av 1.etasje
• 60 nye boenheter i BS1 og 43 i BS2
• Felles gatetun i tilknytning til intern lekeplass
• Friområder langs bekken, med kombinert turveg og lekearealer

DR for Eknes elvepark – Ny 1. gangsbehandling
Hovedproblemstillinger
Byggehøyder
• Planforslaget åpner for å bygge én etasje høyere enn kommuneplanen tillater, og
det er foreslått noe avbøtende tiltak som nedtrapping og oppdeling av
bygningsvolumer. Kommuneplanen stiller krav til tilbaketrukket toppetasje, dette er
ikke fulgt opp i planforslaget.
 Rådmannen vurderer at foreslåtte avbøtende tiltak er gode, men at det er behov for
tilbaketrekking av toppetasje mot gate og grønnstruktur. Dette for å ivareta
hensynet til gaterom og omgivelser, og redusere høydevirkning ytterligere.
Lekeareal
• Planforslaget åpner for å redusere kravet til nærlekeplass fra 10 m2 til 8 m2,
sammenlignet med veileder for lekeareal i Nedre Eiker, og å løse deler av
nærlekeplass som en integrert del av turveg og friområde langs Krokstadbekken.
 Rådmannen vurderer at dette er en akseptabel løsning, fordi det settes ekstra krav
til kvalitet for tilretteleggingen i friområdet i form av hinderløype/treningsapparater
og mulighet for brygge.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, med tilføyelse av
bestemmelse om 3 m tilbaketrukket toppetasje fra gate og grønnstruktur.

Saker som er presentert tidligere
Følgende saker er presentert i Hovedutvalgets marsmøte,
men ble av ulike årsaker ikke fremmet

DR for Dr. Hansteins gate 4/Tollbugata 7 - 1. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Atlantic Crossing AS og Tollbugata 7 AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Alliance arkitekturstudio AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig fortetting
av Doktor Hansteins gate 4, som i dag blir brukt til overflateparkering.
Forslagsstiller ønsker videre å rive eksisterende bebyggelse i Tollbugata 7
og videreutvikle eiendommen som del av det historiske gatemiljøet.
Hovedelementer i planforslaget
• Planforslaget består i å legge til rette for kombinert bebyggelse med
publikumsrettede funksjoner som handel og tjenesteyting i første
etasje, og boliger eller kontor/hotell i etasjene over.
• Forslagsstiller foreslår å regulere ny gangforbindelsen gjennom
planområdet til offentlig tilgjengelig gatetun.

DR for Dr. Hansteins gate 4/Tollbugata 7 - 1. gang
Hovedproblemstillinger
Byggehøyder:
Foreslått ny bebyggelse mot Dr. Hansteins gate er 8 etasjer (fire med tilbaketrukket femte i
Tollbugata). Dette er høyere enn angitt i Sentrumsplanen.
 Avbøtende tiltak: etablering av allment tilgjengelig gangforbindelse/gatetun

Planforslaget sett fra
Dr. Hansteins gate

Uteoppholdsareal:
Såkalt «infill» prosjekt (tomt mindre enn 600 m2), alt areal avsatt til felles uteoppholdsareal
er lagt på tak
 Avbøtende tiltak: etablerer tilgjengelig areal i gatetun
 Bidrag til oppgradering av regulert lekeareal i Webergs gate diskuteres, alternativ forslag
dersom ikke enighet.
Leilighetsfordeling: Planforslaget sikrer ikke en variert leilighetssammensetning.
Rådmannens forslag til vedtak

Planforslaget sett fra
Tollbugata

Rådmannen anbefaler at legges ut til offentlig ettersyn men at det utarbeides alternative
bestemmelser vedrørende leilighetsfordeling og eventuelt rekkefølgekrav vedrørende
lekeplass i Webergs gate.

Planinitiativ for Stillerud – avvisning
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Trysilhus AS
Plankonsulent/fagkyndig: Siv.ing. Stener Sørensen AS

Hensikten med planinitiativet er å regulere for tettere
boligbebyggelse enn i gjeldende plan. Arealet som ønskes
regulert er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og
i bruk som landbruksareal. Arealet er i nåværende
reguleringsplan regulert for oppføring av 21 eneboliger.
Hovedelementer i planinitiativet
Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for større fortetting,
med ca. 76 boenheter, fordelt på 18 kjedete eneboliger
og 58 leiligheter i rekker.

Planinitiativ for Stillerud – avvisning
Hovedproblemstillinger
Boligtype og antall boenheter

• Planområdet ligger i et typisk småhusområde med frittliggende ene- og
tomannsboliger. Det ligger langt fra knutepunkt og områder hvor
kommuneplanen legger opp til sterk fortetting. Forslagsstiller ønsker å
legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse/leilighetsbebyggelse,
benytte uteoppholdsarealkrav som for blokkleiligheter og løse lekeareal
utenfor planområdet.
Rådmannens vurdering er at områdets plassering og nærmiljøet tilsier at
området bør utvikles med frittliggende småhus, størrelse på uteareal som
for småhus og at antallet boenheter må tilpasses områdets størrelse slik at
alt uteoppholds- og lekeareal kan løses innenfor planområdet.
 Kommuneplanen angir at området kan utvikles til boliger. Det er regulert
for utbygging av eneboliger, men med planinitiativet «starter man på nytt».
Området er i dag i bruk som jordbruksareal.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at planinitiativet bearbeides slik at det legger opp til
utbygging av frittliggende småhus (ene- og tomannsboliger)

Kort repetisjon
«Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende
områdereguleringer» (PBL §12-3, tredje ledd)
 Uenigheter eller uklarheter 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.
 Plan- og bygningsloven legger ellers opp til to politiske behandlinger i en planprosess (hvis det er planprogram blir det fire):
1. Førstegangsbehandling av planforslaget og utleggelse på høring (av planutvalget)
Kommunen har mulighet ved førstegangsbehandling (se PBL §12-11) til å ikke fremme planforslaget.
2. Andregangs behandling og vedtak av planen (i Kommunestyret).
Her kan planen også sendes tilbake med retningslinjer for det videre arbeidet (se PBL §12-2).
 Krav og forventninger til kommunens plansaksbehandling (PBL og Regjeringens forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023):
• benytte de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og forenkle planleggingen
• sikre en effektiv og rask behandling av private reguleringsplanforslag
• bidra til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon

