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1. Planforutsetninger

1.1 Forholdet til kommuneplanen
Planinitiativet samsvarer ikke med kommuneplanens arealdel med bestemmelser. I tråd med plan og
bygningslovens § 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid, avvises planinitiativet. «Beslutningen kan
ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig
avgjørelse.» (pbl § 12-8)

Begrunnelse for avvisningen
Foreslått utvidelse av næringsområdet på Eikhaugen ligger innenfor det som i kommuneplanens
arealdel er avsatt til formål Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF). I henhold til plan- og bygningslovens
§12-3 må en privat detaljreguleringsplan «innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i
kommuneplanens arealdel». Foreslått formål er i strid med kommuneplanens arealdel, og følger derfor
ikke opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.

1.2 Planstatus
Gjeldende planer ligger tilgjengelige på kommunens nettsted. Se: www.drammen.kommune.no under
Arealplan, kart og geodata > Planstatus for din eiendom. Dette gjelder kommuneplanen,
kommunedelplaner og reguleringsplaner.

1.3 Plantype
Dersom kommunestyret avgjør at det skal settes i gang planarbeid, skal det utarbeides detaljregulering.

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/planstatus/
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1.4 Planens avgrensing 
Det har i planinitiativet kommet frem ulike forslag til planavgrensning. Ett likt det administrasjonen 
anbefalte i forrige oppstartsmøte dersom det skulle gås videre med planarbeidet og ett der dyrka mark 
ikke inngår i planen. Det må fremmes ett initiativ som kommunen kan forholde seg til og som kan 
legges til grunn for eventuell sak i kommunestyret. Forslagsstiller ønsker å fremme alternativet som 
ikke berører dyrka mark. 
 
Planadministrasjonen finner generelt nye forslag til avgrensning bedre enn tidligere, da den i større 
grad overensstemmer med tidligere innspill til kommuneplanens arealdel, slik det ble vurdert ved 
forrige rullering (vedtatt 2015). I tillegg er krysset Nordbyveien/Eikrunden innlemmet i 
planavgrensningen.  
Planen vil likevel stride mot kommuneplanens arealdel. 
Endelig planavgrensning må beskrives i planbeskrivelsen. Også avgrensing mot/i tilgrensende vei. 
 
1.4 Planens navn  
Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes: 
«Detaljregulering for Eikhaugen Nord»  
 
1.5 Pågående planarbeid 
Det pågår følgende arbeid i området: 

• Områderegulering for Knive og Lolland 

1.6 Kart 
Planfremstilling skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 
Plankartet skal godkjennes av kommunen (Kart og geodata) før 1. gangs behandling.  
Leveransen skal bestå av SOSI-fil, bestemmelser og PDF-utskrift av planen. Om krav til innhold, 
utforming, format m.m. Se forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og 
arealformål og vedlegg «Krav til digital arealplan». Aktuelle veiledere ligger på Plankartsiden til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Planens begrensning og formålsgrenser skal følge eksisterende grenser i matrikkelen der grensene ikke 
skal endres. Før førstegangsbehandling må det klarlegges grenser der hele eller deler av grenseforløpet 
ikke er koordinatbestemt. 
 
1.7 Konsekvensutredning 
Forslagsstiller har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning» med tilhørende forskrift. Forslagsstiller har vurdert at planen ikke utløser krav 
om konsekvensutredning da området er utredet i en tidligere plan (kommuneplanens arealdel).  
 
Forslagsstillers vurdering av KU-plikt: 
«Området har vært vurdert i KU ved siste rullering av kommuneplanens arealdel (vedtatt i 2015). Det 
kan således sies at dette bør innfri kravet om slik utredning (jfr 2. ledd i § 6 b)). Dette selv om arealet da 
ikke ble tatt med.  
 
Forutsetningen som lå til grunn da er kun endret ved at ny veitrase nå er på plass.  
For all praktisk bruk er konsekvensutredningen til kommuneplanen dekkende for den beslutningen som 
nå skal fattes.  
 
De berørte myndigheter vil få samme mulighet til deltakelse og komme med sine faglige høringsuttaler.  
 
Og det skal allikevel gjøres de utredninger og avklaringer som er nødvendig for å fatte en beslutning. 
Saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak kan fattes.  
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Alternativt kan det være en vurdering at man kan gjennomføre KU for å sikre seg 100 % mot evt. 
saksbehandlingsfeil, selv om dette virker lite trolig.  
 
Det kan da være aktuelt å bruke samme KU, men med et tilleggspunkt for veispørsmålet som da gjorde 
at dette området ikke kom med i kommuneplanen.» 

 
Planadministrasjonen konkluderer med at:  
Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. 
Selv om området er utredet for næring under rulleringen av kommuneplanens arealdel, finner 
administrasjon at planen likevel utløser krav om KU. Vi viser til veileder for konsekvensutredninger som 
sier at: 
«Unntaket gjelder ikke der det bare er gjort en overordnet konsekvensutredning for omdisponering av 
arealer til utbyggingsformål i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette gjelder selv 
om forslag til arealdisponering også her kan være motivert i konkrete (private eller offentlig) ønske om 
utbygging». 
 
Med bakgrunn i at konsekvensutredningen i kommuneplanen er generell og av en overordna art vil den 
potensielt ikke fange opp alt som behøves for å avklare konsekvensene for miljø og samfunn. 
Konsekvensutredningen i kommuneplanen konkluderte med at området ikke egnet seg til ønsket 
formål.  
 
Planadministrasjonen konkluderer derfor med at planen utløses krav om planprogram og 
konsekvensutredning:  
«…for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» (PBL § 4-1.)  
«Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes» (PBL § 12-9). «…for reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - 
konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.» (PBL § 4-2.).  
 
Tema som skal utredes: 

• Naturverdier/-mangfold, friluftsliv 

• Beredskap og ulykkesrisiko (må tilpasses de funksjoner/underdeling av arealformål som 
planforslaget tilrettelegger for, usikker hvilke type næringer som kan etableres) 

• Forurensing (vann, luft, støy og grunn) 

• Arkeologi, kulturminner og kulturmiljø (kulturminner over og under bakken) 

• Nær- og fjernvirkning av ny bebyggelse og terrenginngrep – landskapstilpasning 

1.8 ROS-analyse 
Det skal utarbeides ROS-analyse. Metodikk og struktur skal følge DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i 
kommunal arealplanlegging».  
Hensikten med ROS-analysen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta 
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Alle kilder, forutsetninger og resonnementer bak 
konklusjonene skal være dokumenterte og etterprøvbare.  
 
Planadministrasjonen anbefaler at ROS-analysen brukes aktivt allerede fra oppstartsfasen og gjennom 
hele planprosessen for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og for å unngå at arealdisponeringen 
skaper ny eller økt risiko og sårbarhet.  
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Konklusjonene i ROS-analysen skal følges opp i planbeskrivelsen og tiltak skal følges opp og sikres i 
plankart og –bestemmelser.  
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet. 
 
1.9 Utbyggingsavtale 
Ved varsel av planoppstart skal det også varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. 
Ved bruk av utbyggingsavtale anbefaler planadministrasjonen parallell behandling av plan og avtale. 
 

2. Vurdering av kravet til fagkyndighet 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-3, skal planforslaget utarbeides av fagkyndig.  
Til grunn for vurdering av fagkyndighet, legges «forslag til forskrift om sentral godkjenning av 
planforetak», vurdering etter byggesaksforskriften (SAK10), og planadministrasjonens egen erfaring 
med plankonsulent.  

☐ Etter innsendt dokumentasjon om fagkyndighet vurderer planadministrasjonen at Rambøll på 
en tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.   
 
Dersom kommunen under planarbeidet finner at forslagsstillers fagkyndighet allikevel ikke er 
tilstrekkelig så vil saksbehandler kontakte tiltakshaver for å opplyse om dette.  

3. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Forslagsstiller er gjort kjent med Drammen kommunes maler for planfremstilling, mal for regulerings-
bestemmelser, sjekkliste for planlegging, samt lokale vedtekter og retningslinjer som er aktuelle for 
planområdet. Dette ligger tilgjengelig på kommunens nettsted. 
Se: www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart og geodata > Skal du sende inn reguleringsplan? 
 

4. Prosess og fremdrift  

Avvisning av planinitiativet kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve beslutningen forelagt for 
kommunestyret for endelig avgjørelse (kfr. PBL §12-8 andre ledd). Det ble i oppstartsmøtet informert 
om at det ønskes at beslutningen om avvisning av planinitiativet forelegges kommunestyret for 
endelig avgjørelse.  
 
Planadministrasjonen vil fremme beslutningen for politisk behandling så snart som mulig. 
 
Ved en eventuell videre planprosess, ønsker planadministrasjonen en løpende dialog mellom 
forslagsstiller og kommunen om fremdriften underveis i planprosessen. Det skal i god tid avtales 
mellom partene i hvilket politisk møte man tar sikte på å fremme plansaken slik at tidsfrister for 
innsendelse og behandling av planmateriale kan overholdes for begge parter.  
 

5. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Plan og bygningslovens § 12-8 fastslår at forslagstiller må ha mottatt skriftlig tillatelse fra kommunen 
før det kan foretas varsling og kunngjøring etter tredje ledd. Dette vil bekreftes i eget brev fra 
planadministrasjonen.  
 
Se kommunens nettsider www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart og geodata > Skal du 
sende inn reguleringsplan? for ytterligere informasjon om planprosessen.  
 
Ved melding om oppstart av planarbeidet, skal forslagsstiller varsle oppstart av planarbeidet i form av 
avisannonse, brev til berørte parter med kopi til Drammen kommune og på internett. Varslet skal 
inneholde: 

• Orientering om hensikten med planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

• Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/0/
http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/0/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/0/
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• Avgrensing av planområdet sendes også som SOSI-fil til kommunen ved krav om digitalt plankart 
ifølge punkt 1.6. 

• Adresseliste. 

• Planinitiativ og oppstartsmøtereferat skal legges ved, eller det skal opplyses hvor det er tilgjengelig. 
 
Veiledende adresseliste ved varsling kan finnes på kommunes nettside (se lenke ved pkt. 2 over). For å 
sikre at varslingsmaterialet er i tråd med gjeldende lovverk, skal det tas kontakt med planmyndigheten 
for gjennomgang av varslingsmaterialet. 
 
Naboliste bestilles via https://infoland.ambita.com. 

6. Særlige fokusområder for planarbeidet 

Rambøll har på vegne av Hans Eid Grøholt og Vibeke Kiær, sendt inn planinitiativ for utvidelse av 
næringsområdet for Eikhaugen Nord. Det er ønskelig med videre utvikling av området til næring, på 
bekostning av eksisterende landbruksarealer. Som nevnt i punkt 1.1 avviser planadministrasjonen 
planinitiativet med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 12-3. Siden den samme lovens § 12-8 andre 
ledd gir mulighet for at avvisningen skal kunne legges frem for kommunestyret for endelig avklaring, 
følger en gjennomgang av hvilke forhold som vurderes som sentrale deler av beslutningsgrunnlaget i en 
eventuell plansak. 

 
6.1 Natur- og ressursgrunnlag 

Kommuneplanens arealdel med tilhørende planbeskrivelse sier følgende: Drammen er en bykommune 
med begrenset omland innenfor kommunegrensene. Det er i praksis ingen områder hvor det kan 
anlegges nye, store, flate næringsområder som ikke er i konflikt med dyrket mark av høy kvalitet. 
Nedbygging av dyrket mark vil ødelegge landbrukets mulighet for fremtidig utvikling i kommunen.  
Området ble likevel foreslått av rådmannen, tatt inn i forrige rullering av kommuneplanens arealdel, 
men ble tatt ut på bakgrunn av innsigelse fra Statens vegvesen, tilknyttet Svelvikveien. Plan for ny 
Svelvikvei er nå vedtatt, og grunnlaget for innsigelse er ikke lenger å anse som gjeldende. Det vil likevel 
være viktig å begrense tap av dyrkbart areal, planadministrasjonen anbefaler derfor at 
planavgrensningen reduseres til, i større grad, å samsvare med arealinnspillet som ble sendt i 
forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Planinitiativet beskriver mulighet for reetablering av dyrket mark lenger nordøst, lokalisert over liten 
bekk / tilløp til bekk. Dette er et forhold som stiller krav til søknader og godkjenninger som berører 
denne planen, men som fremkommer som et argument for omgjøring fra LNF til næring. 
Planadministrasjonen vurderer dette som en separat sak, og ikke en sak som håndteres i dette 
planarbeidet. Det anbefales i stedet at verdifull matjord sikres bevart ved innarbeidelse av 
bestemmelse i planen knyttet til hvordan matjord skal håndteres. 

 
6.2 Landskap, grønnstruktur, overvann, friluftsliv og naturverdier 

Utbyggingsvolum og høyder må ses i sammenheng med tilpasning til landskap, samtidig som det også 
henger tett sammen med kapasitet på den tekniske infrastrukturen. Vegetasjonsbuffere kan bidra til å 
minske opplevelsen av det landskapelige inngrepet i området, og bør vurderes som et grep som sikres i 
planen.  
 
Det er i dag tidvis anlagt skiløyper i området (på jorder), men dårlig tilrettelegging for turstier i 
området. Kobling mot Røysjømarka vurderes som lite aktuelt, men en bedre kobling mot Nordbykollen 
må sikres i plan, i tråd med planinitiativet.  
Planinitiativet omtaler gammel og verdifull vegetasjon i området. Deriblant hul eik og nær truet 
edellauvskog. I planforslaget skal det dokumenteres hvordan landskaps- og naturkvalitetene sikres.  
 

https://infoland.ambita.com/
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Overvann må håndteres på egen grunn. Det er tilløp til flere bekker i området. Disse områdene antas å 
ha betydning for overvann, spesielt ved større nedbørsmengder. Forholdet mellom disse 
bekketilløpene og overvann innenfor planområdet må redegjøres for i planarbeidet. 
 

6.3 Type næring, utbyggingsvolum og høyder 
Planinitiativet beskriver ulik type næring som kan være aktuelt for området, herunder lager, logistikk, 
industri og kanskje plasskrevende handel. I tillegg er det beskrevet at det kan være aktuelt med 
teknologibedrifter som har en kombinasjon av kontor, utviklingslokaler og produksjon. Det er ikke 
beskrevet utbyggingsvolum og høyder. 
  
Type næring og omfanget av dette er av stor betydning for området, spesielt gjelder dette de trafikale 
konsekvensene, i tillegg til at det kan være utfordringer knyttet til kapasitet på VA, herunder 
vanntilførsel (produksjonsbehov?), utslippsbehov (?) og slukkevann i området. Kravene til slukkevann 
ved etablering av næringsvirksomhet, er høyt, og må vurderes konkret opp mot type næring som 
planlegges, herunder utbyggingsvolum.  
 
I kommuneplanens arealdel for Drammen kommune (vedtatt 05.10.2015), med tilhørende 
planbeskrivelse, er det angitt at virksomheter som er arealkrevende og har behov for tyngre transport 
(C-profil) bør ligge i områder med god kobling til regionalt veinett. [….] Drammens C-områder knytter 
seg i hovedsak til E18.  

 
Planadministrasjonen er skeptiske til arbeidsplassintensive virksomheter i området, herunder 
teknologibedrifter. Området bør tilrettelegges for C-virksomheter. Dette må redegjøres for i 
planarbeidet gjennom en drøfting av type næring, herunder vurdering opp mot ABC-modellen, som 
presiseres gjennom formål og bestemmelser.  
 

6.4 Trafikk 
Adkomst til næringsområdet går via Eikringen mot Nordbyveien. Her krysses en viktig gang- og sykkelvei 
som er skoleveg mot Åskollen skole (tilhørende skolekrets) for boligene på Eikhaugen. Det må gjøres 
vurderinger av kryssets utforming (som også inkluderes i avgrensning av planområdet ved varsel om 
oppstart), og det er aktuelt med rekkefølgekrav for utbedring av kryss, herunder utforming, 
intensivbelysning og opphøyet gangfelt. Aktuelle tiltak må vurderes gjennom en 
trafikksikkerhetsanalyse.  
 
Det må gjøres trafikkberegninger for belastningen i området som inkluderer pågående utvikling for 
næringer i Gråterudstubben, hvor veien er under utbedring, næringsaktiviteten er under utvikling og 
sannsynlig vil medføre økt trafikk på adkomstveien til hele området (Eikringen). Her bør det samtidig 
gjøres trafikktellinger for fordeling av trafikk i krysset Eikringen x Nordbyveien for andel mot Åskollen 
og andel mot E18. 

 
6.5 Grunnforhold 

Det er kjent for kommunen at det har gått ras tilknyttet boliger i området. Området ligger, som omtalt i 
planinitiativet, beliggende nær et kjent kvikkleireområde og området ligger under marin grense. Det 
skal gjennomføres geoteknisk vurdering. I tillegg gjelder følgende:  
I områder med antatt fare for kvikkleire/ras/skred er hovedregelen at det skal gjøres 
grunnundersøkelser  

a) Der det ikke gjøres grunnundersøkelser må det finnes dokumentasjon fra undersøkelser i 
tilstrekkelig nærhet/tidligere kartlegging av området.  



 

7 
 

i. I den geotekniske vurderingen må det da framkomme at denne dokumentasjonen gir 
tilfredsstillende grunnlag for å si at planområdet under visse forutsetninger kan 
bebygges  

ii. Det må framkomme av den geotekniske vurderingen at det er gjort stabilitetsanalyser i 
tråd med NVEs veileder om sikkerhet mot kvikkleireskred. 

iii. I bestemmelsene skal det stilles krav til at grunnundersøkelser skal være gjennomført 
før det kan gis byggetillatelse. 

 

 

7. Plangebyr 

Drammen kommune har gebyr på planbehandling. Gebyrregulativet finnes på kommunens nettsted: 
www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart og geodata > Priser og gebyrer 
 
Fakturaadresse  
Navn: Hans Eid Grøholt 
Adresse: Nordbyveien 120A, 3038 Drammen 
Organisasjonsnummer: 969388057 

 

8. Bekreftelse og forbehold 

Særlige fokusområder for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet og vil naturlig nok ikke kunne regnes som en 
uttømmende liste. 
 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, 
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om 
endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
Lars Erik Myrholt Krogtoft 
Rådgiver 

 
         
 

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift 
 
 
 
 
 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/plan-bygg-og-geodata/plan-bygg-og-geodata/
https://www.drammen.kommune.no/byggesak/byggesak-delesak-og-seksjonering/prisergebyrer/
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