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A. Formål med planen 

Omregulering fra boligformål til næring for å legge til rette for dagligvarebutikk. 

B. Planområdet 

 

Kartutsnitt med forslag til planavgrensning. (NB: Ukurant målestokk) 

Ut over bruk av eksisterende avkjørsel fra Konnerudgata inn til Myrvangen forventes ikke 

planarbeidet å medføre virkninger utenfor planområdet. 



C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

 
Illustrasjonsplan, dagligvarebutikk (NB: Ukurant målestokk) 

Utviklingsfaser 

Én utviklingsfase. Etablering av byggetiltak regnes gjennomført fortløpende etter vedtatt 

reguleringsendring.  

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det planlegges å legge til rette for butikk under 1000 m² og med byggehøyder i én 

forretningsetasje med tilrettelegging for innbygging av tekniske anlegg på tak  



E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Omregulering og etablering av nærbutikk vil være et positivt tilskudd for boligområdene rundt. 

Dette gjelder hele Hallermoen, Lønnerud, Jarlsbergfeltet, Myrvangen, Hallermoen Vest mv.  

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Ut over at tomtearealet bebygges med synlig nærbutikk anses ikke tiltaket å gi andre spesielle 

virkninger for landskapet og omgivelsene. 

G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Myrvangen, der eiendommen er avsatt til 

boligformål med tilhørende anlegg.  Ifølge Drammen kommune pågår det arbeider med ny 

områdeplan for Konnerud sentrum med fortetting og utvikling av handelstilbudet. Omregulering 

til nærbutikk anses i tråd med intensjonen for dette planarbeidet 

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 

Ikke relevant. 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Ifølge bestemmelsene til kommuneplanens arealdel punkt 4.4 er parkeringskravene minst 1,5 og 

maksimum 4 biloppstillingsplasser pr. 100 m² butikk. Tilsvarende for sykkel er minst 2 plasser 

pr. 100 m². Ved en nærbutikk med f.eks. 800 m² forretningsareal vil dette medføre krav til minst 

12 (maks 32) biloppstillingsplasser og 16 sykkelplasser.  

Parkeringskravet regnes tilfredsstilt ved planlagt bebyggelse. 

H. Berørte interesser av planinitiativet 

Vesentlige kommunale, regionale eller statlige interesser regnes ikke berørt av planinitiativet. 

I. Samfunnssikkerhet 

Ingen kjente prinsipielle temaer knyttet til samfunnssikkerhet som berøres i planarbeidet. 

J. Samarbeid og medvirkning 

Omreguleringen regnes som en prosess der berørte parter generelt vil informeres og varsles i 

tråd med gjeldende regelverk. I den grad planarbeidet avdekker forhold som vurderes å ha 

større betydning for berørte parter, vil det vurderes informasjonsstrategier tilpasset de enkelte 

forhold, enten via korrespondanse og/eller informasjonsmøte o.l.  

Myrvangen borettslag har allerede kjennskap til planen for evt. omregulering og etablering av 

nærbutikk. 

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Planarbeidet vurderes til ikke å ha behov for konsekvensutredninger. 


