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1 ENKEL BESKRIVELSE AV PLANUTKASTET 
 
Denne forenklede planbeskrivelse er til bruk som underlag til intern (kommunal) 
varsling av nytt planarbeid og deretter til oppstartsmøte med rådmannen. En mer 
utfyllende planbeskrivelse kreves utarbeidet når planforslag leveres til 1. 
gangsbehandling.  
Planbeskrivelsen utarbeides av tiltakshaver. I oppstartsmøtet kan kommunen gi råd som 
avviker fra tiltakshavers vurderinger. Dette vil bli synliggjort i politisk behandling av 
oppstartsmøtet. 
 
 
1.1. Opplysninger om oppdragsgiver og forslagsstiller 
Oppdragsgiver:  Andersen & Solløs Eiendom AS; Steinbergveien 7 3050 Mjøndalen 
Forslagsstiller/planl: Arkitektkontoret k16 AS; Tollbugata 51 3044 Drammen 
 
1.2   Dagens forhold 

Beliggenhet:  Området ligger mellom Granlia og Hagatjernveien og slik det fremgår av 
illustrasjonen på forsiden. 
Areal: Planområdet vil etter forslaget få en størrelse på cirka 30,35 dekar. 
Dagens arealbruk. Området er i dag ubrukt; steinbrudd og skog. Eksisterende vei krysser 
området. 
Eiendoms- og eierforhold: Planområdet har fire eiere. Andersen & Solløs eier den største 
delen og har samarbeidsavtale mht. reguleringen med de to andre private grunneierne; Stange 
Betong AS og Roald Sverre Høivik med familie.Nedre Eiker kommune er den fjerde 
grunneier.  
Kommunale eiendommer som berøres av tiltaket: Eksisterende veiareal som krysser området eies 
av Nedre Eiker kommune. 
 
1.3   Planstatus 
Kommuneplanen: Arealet er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 
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Regulering: Den største delen av området er uregulert. For øvrig berører planen regulering for 
gjeldende vei samt «Hovedadkomst Åsen» og «Granlia». 

 
 

1.4   Hensikt med planutkastet 
Planutkastet har til hensikt å legge til rette for ny boligbebyggelse i rekke-, terrassert og 
enebolig typologi, med tilpasset intern infrastruktur. I tillegg til dette vil det etableres leke- og 
rekreasjonsområder. 
 
Planutkastet  
Arealbruk.  Intensjonen i kommuneplanen oppfylles; boligbebyggelse.  
Bebyggelsestype. Det tas sikte på eneboliger og lavblokk eller terrassehus; cirka 49 

boligenheter. 
Utnyttelse. På bakgrunn av foreløpige skisser vil utnyttelsen bli cirka 18%BYA. 
Atkomst, parkering. Adkomst fra Hagatjernveiens nye trase; eventuelt også via Granlia. Det 
forutsettes parkering under blokk- eller terrassehusbebyggelsen. For øvrig tradisjonell 
parkeringsløsning for eneboligene; individuell garasjering.  
 
 
Forslagsstillers faglige begrunnelse 

Utgangspunktet for planforslaget er flere års arbeid med området, og det er utarbeidet flere 
utbyggingsalternativer underveis. Arbeidet har hele tiden tatt sikte på utbyggingsformer som tilpasser 
seg det noe spesielle terrenget. 
 
 
1.5   Behov for utredninger / avklaringer i planarbeidet 

Det kan forventes at planen kan utløse krav fra kommunen til utredninger/avklaringer. Sett fra 
tiltakshavers ståsted gjøres dette enkle resonnement på bakgrunn av områdets særpreg: Det er 
ikke aktuelt med vurdering av grunnforhold. Det samme gjelder naturmangfold eller 
vurderinger rundt områdets brukbarhet for lek eller rekreasjon.   
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1.6  Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning (KU) 
 

Planutkastet er vurdert iht. plan- og bygningslovens §4-1 Planprogram og 
tilhørende ’Forskrift om konsekvensutredninger’ (FOR 2009.06.26, nr. 855). 
 
Planutkastet faller inn under forskriftens §3 og har vært vurdert iht. samme forskrifts §4.  
Det vil si at Planutkastet etter forskriftens §3 krever Planprogram, men sammenfaller ikke med krav i 
forskriftens §4 og derfor ikke konsekvensutredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UTKAST TIL VARSEL OM OPPSTART 

 

2.1  Utkast til planavgrensning i varsel om oppstart 
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2.2  Utkast til tekst i varsel om oppstart 
 

 
På vegne av Andersen & Solløs Eiendom AS  varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens 
§12-8 om oppstart av arbeid  med reguleringsplan for «Brøttet» i Nedre Eiker. Planområdet 
omfatter eiendommene gnr 18 bnr 4, gnr 13 bnr 240 og gnr 13 bnr 3 samt kommunal veigrunn. 
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere 
varsles direkte. 
 
I kommuneplanen vedtatt 31.08.2011 er området avsatt til boligområde. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger; eneboliger, lavblokker eller terrassehus 
og rekkehus.  
Arealformål som foreslås er : 
a) eneboliger 
b) lavblokker / terrassehus 

 
 

l henhold til Plan- og bygningslovens §4-1 utarbeides det planprogram til planarbeidet. Denne 
redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, planens, behov for utredninger, virkninger og 
evt. avbøtende tiltak. Forslag til planprogram kan leses på www.nettadresse.no og på kommunens 
hjemmeside på www.nedre-eiker.kommune.no . 
 
 
Merknader til det igangsatte planarbeidet (+ evt. planprogram) kan rettes til: 
Arkitektkontoret k16 as v/ Solveig Hauge 
Tollbugata 51 3044 Drammen Tlf: 32838255    
e-post: post@ark16.no  
Frist:  dd.mm.2015   
 
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling. 
 
 
VARSEL OM FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE 
I henhold til §17 i Plan- og bygningslovens av 2008 kan det i tilknytning til reguleringsplanen  
inngås forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen gjelder for gjennomføringen av 
eventuell framtidig reguleringsplan og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur. 
 
Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til: 
Nedre Eiker kommune, Virksomhet Samfunnsutvikling,  
Postboks C, 3051 Mjøndalen  
post@nedre-eiker.kommune.no 

 
Frist: dd.mm.2015 
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3 ENKEL ILLUSTRASJON 
 
3.1  FUGLEPERSPEKTIVER  
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