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

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.

Planinitiativ for Eikhaugen Nord - oppstart
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Hans Eid Grøholt og Vibeke Kiær

Plankonsulent/fagkyndig:

Rambøll

Hensikten med planinitiativet er å regulere nytt næringsareal.
Arealet som ønskes regulert er disponert til LNF-formål i
kommuneplanens arealdel.
Hovedelementer i planinitiativet
Forslagsstiller ser for seg at arealet kan benyttes til lager,
logistikk, industri og muligens plasskrevende handel, og at det
vil være aktuelt å se til nærliggende næringsbebyggelse i
området når det gjelder volum, utforming og høyder, men at
dette vil måtte avklares gjennom planarbeidet.

Planinitiativ for Eikhaugen Nord - oppstart
Hovedproblemstilling
Private forslag til detaljreguleringsplaner skal følge opp hovedtrekk og
rammer i den gjeldende kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringsplaner
skal konkretisere overordnet arealdisponering vedtatt gjennom
kommuneplanens arealdel.
Området er disponert til LNF-formål i kommuneplanens arealdel
ble tatt ut fordi SVV hadde innsigelse ift ny Svelvikvei som nå har fått enn
annen trasé.
 I tråd med delegert myndighet, har planadministrasjonen derfor (i
medhold av PBL §12-8 og Forskrift om saksbehandling av private
reguleringsforslag) besluttet at planinitiativet skal stoppes.
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 § 12-8 gir kommunestyret anledning til å
bestemme om planinitiativet skal stoppes endelig, eller om det likevel
skal gås videre med planarbeidet. I så tilfelle bør det gis retningslinjer for
videre arbeid med planen for å skape forutsigbarhet for den videre
prosessen

Detaljregulering for Eknes elvepark : 1. gang
Hensikt og hovedelementer
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 med ny boligbebyggelse og forretning mot Gamle
riksvei.
Hovedelementer i planforslaget
• Planforslaget består i å tilrettelegge for sentrumsformål,
herunder bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og
bevertning.
• Området langs Krokstadbekken foreslås regulert til
friområde med turveg og gangbru.

Detaljregulering for Eknes elvepark – 1. gang
Hovedproblemstilling
Byggehøyder:
Foreslåtte byggehøyder delvis høyere enn hva kommuneplanen
tillater. Oppstartsmøtet tilsier at deler av bebyggelse kan utredes i
inntil 5 etasjer, mot at avbøtende tiltak gjøres.
 Foreslåtte avbøtende tiltak er:
prosentvis nedtrapping av bebyggelsen og oppdeling av
bygningsvolumer mot gate med maksimal sammenhengende
lengde på 30 m og 4 m avstand i mellom
Rådmannen vurderer at det er foreslått gode avbøtende tiltak,
slik at 5 etasjer kan anbefales, men før forslaget legges ut bør:
• bebyggelsen også trappes ned mot Gamle riksvei og Bruveien,
for å minske høydevirkningene ytterligere
OG

• det bør sikres hvor nedtrapningen skal være - tilråder at det
legges til en bestemmelse om minimum 3 m tilbaketrekking fra
gate og grønnstruktur.

Detaljregulering for Store Landfall Øvre : 1. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Store Landfall AS

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ny
forretningsbebyggelse med dagligvarebutikk og leilighetsbygg
i form av blokkbebyggelse over forretningsarealene.
Eksisterende bebyggelse foreslås revet.

Hovedelementer i planforslaget
Butikk med parkering på hele eiendommen. Boligblokk (ca. 17
leiligheter) mot Store Landfall Øvre. Planforslaget legger til
rette for en bygning på 4 etasjer med en tilbaketrukket 5.
etasje. Overstiger kommuneplanens bestemmelser (2.1
Byggehøyder) med henholdsvis 8 meter og 11 meter.

Illustrasjon: Foreslått bebyggelse sett fra Store Landfall Øvre

Detaljregulering for Store Landfall Øvre : 1. gang
Hovedproblemstillinger
Forholdet til retningslinjer for fortetting
Retningslinjer for fortetting i villaområdene (vedtatt
18.12.2018 i tidligere Drammen) er å anse som
utdypende for kommuneplanen for følgende forhold:
bebyggelsestype, volum og antall boenheter i forhold til
tomtestørrelse, tilpasning til områdekarakter, krav til
uteoppholdsareal og kvalitetskrav til bebyggelsen.

 Planforslaget er ikke i tråd med disse og kan derfor
ikke anbefales lagt ut på høring og til offentlig ettersyn
av Rådmannen.

Illustrasjoner:
Foreslått bebyggelse sett
fra sørvest og
illustrasjonsplan

Detaljregulering for flerbrukshall ved Vassenga – 1. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Mjøndalen Sport- og kultursenter AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Arkitektgruppen Drammen AS

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for oppføring av hall til
aktiviteter som ikke får plass i Mjøndalshallen, som f.eks. turn
og mindre idretter som kampsport.
Hovedelementer i planforslaget
• Planforslaget består i å tilrettelegge for oppføring av ny
flerbrukshall med forbindelse til Mjøndalshallen, oppføring
av parkeringshus og å avsette areal til etablering av
flomsikringstiltak
• Langs Hagatjernveien forslås det regulert fortau og «kiss &
ride» for henting og levering til idrettsanleggene.

Detaljregulering for flerbrukshall ved Vassenga – 1. gang
Hovedproblemstillinger
Flom og kotehøyde på laveste gulvnivå i ny flerbrukshall:

Planområdet ligger flomutsatt til. Av hensyn til samfunnssikkerhet og
verdier er kravet i kommuneplanen at laveste gulvnivå skal ligge på
sikkerhetskote for 200-årsflom. Forslagsstiller ønsker at det skal tillates at
laveste kotehøyde for gulvnivå kan legges på nivå for 50-årsflom.
 Rådmannen vurderer at det ikke vil være fordelaktig å tillate at ny
bebyggelse skal ligge lavere enn sikkerhetskoten for 200-årsflom i et
område som er svært utsatt for flom og anbefaler at bestemmelsene
endres.
Parkering:
Planforslaget innebærer å bygge ned arealer som i dag er avsatt til
parkering (40 plasser), samtidig som det åpner for å bygge et større
parkeringshus (280 plasser). Planforslagets krav til antall
parkeringsplasser (154 plasser) for ny flerbrukshall tilsvarer det som kan
opparbeides innenfor planområdet uten å bygge parkeringshus.
 Rådmannen vurderer at det gir tilstrekkelig parkeringskapasitet for
daglig bruk av idrettsområdet. Den utfordrende parkeringssituasjonen
ved større arrangementer må løses overordnet for hele idrettsområdet
og bør ikke løses som et rekkefølgekrav om bygging av parkeringshus i
denne planen alene.

Detaljregulering for Bradtenborggata 7 m. fl- 2. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

JM Norge

Plankonsulent/fagkyndig:

PV Arkitekter AS

Forslagsstiller ønsker å utvikle eiendommene til boliger.
Hovedelementer i planforslaget
• Tilrettelegging for bolig som hovedformål med tilhørende
uteoppholdsareal, lekeareal og parkering. Noe
næringsareal mot Tomtegata.
• Foreslått, ny bebyggelse skal fullføre sentrumskvartalet
med bebyggelse på 4 etasjer og tilbaketrukket 5, i tillegg til
avtrapping mot eksisterende bebyggelse i sørvest inntil
planområdet.

Detaljregulering for Brandtenborggata 7 m. fl- 2. gang
Hovedproblemstillinger
Typiske for kvartalsfortetting:
• Møtet med gata, publikumsrettet virksomhet på
gateplan og aktiv førsteetasje
• Støy (tilfredsstillende tilgang på gode utearealer
og innglassing av balkonger)
• Tilpasning til eksisterende bebyggelse
 Rådmannen vurderer planforslaget som i tråd
med overordnede målsetninger, og
tilfredsstillende dokumentert og utredet.
Innkomne merknader er svart ut av forslagstiller
på en god måte. Rådmannen anbefaler at
planforslaget vedtas slik det foreligger.

Illustrasjoner:
Situasjonsplan og foreslått
bebyggelse sett langs
Brandtenborgagata mot sør

Detaljregulering for Konnerudgata 33 m. fl : 2. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Bø Bolig AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Solli arkitekter AS

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for boligbebyggelse i
form av leilighetsbygg og forretning og tjenesteyting.
Eksisterende bebyggelse (ikke kulturminneregistrert) foreslås
revet.
Hovedelementer i planforslaget
• Boligbebyggelse (ca. 19 boliger) organisert som
leilighetsbygg i kvartalsstruktur på hhv. 3 og 4 etasjer
• Forretning og tjenesteyting i første etasje mot
Konnerudgata.

Detaljregulering for Konnerudgata 33 m. fl : 2. gang
Hovedproblemstillinger
Typiske for kvartalsfortetting:
• møtet med gata og aktiv førsteetasje
• støy (tilfredsstillende tilgang på gode utearealer og
innglassing av balkonger)
• tilpasning til eksisterende bebyggelse

 Rådmannen vurderer planforslaget som i tråd med
overordnet planverk, tilfredsstillende dokumenter og
utredet. Innkomne merknader er svart ut av
forslagstiller, og ingen av merknadene krever
endringer i planmaterialet. Rådmannen anbefaler
derfor at planforslaget vedtas slik det foreligger.

