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A. Formål med planen 
På vegne av tiltakshaver Eiker Grafiske AS har Arkitektkompaniet tidligere sendt inn 
søknad om tillatelse til å oppføre et 3-atsjees tilbygg med heis og trapp. 
 
Eiendommen er regulert til industri/media og Nedre Eiker kommune anbefalte i sitt brev datert 
10.12.2019 en reguleringsendring eller at det skulle søkes dispensasjon fra arealformålet. 
Det ble derfor søkt om bruksendring og dispensasjon fra arealformålet for eiendommen, den 
04.05.2020. I tilbakemelding fra Drammen kommunen datert 13.07.2020 kan ikke kommunen 
stille seg positiv til omsøkte dispensasjon og anbefaler at det startes en planprosess. 
 
Hensikt med planinitiativet er å utvide gjeldene regulerte arealformålet fra industri/media til 
industri/media og forsamlingslokale. 

Som følge av endret bruk til forsamlingslokale kan antall besøkende til området endres, 
i planprosessen skal det utredes hvordan trafikkforholdene kan påvirke: 

• miljøet 
• naturressursene 
• samfunnet 

 
Bygningsmessige forhold som kan ha innvirkning på området skal også utredes i planprosessen: 

• forholdet til bygnings- og branntekniske krav 
• brukbarhet og tilgjengelighet 
• estetiske kvaliteter 
• helsemessige hensyn 
• miljømessige hensyn 
• økonomiske konsekvenser 

 

B. Planområdet 
Planområdet omfattes av eiendommen gbnr: 212/162. 

Eiendommen ligger i et etablert næringsområde langs E134 og nær jernbanen. 
Eiendommen avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

 
Figur 1: Flyfoto over området. 
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Figur 2: Eksisterende bygg sett fra Drammensveien 

 
Planområdet befinner seg i området utsatt for flom- Profil nr 62 i ”NVE: Flomsonekart 2/ 2005, 
prosjekt Drammen”. 

I eldre reguleringsplan fra 1995 (MJ 25.03, Kryss RV11 - Mjøndalen industriområde) 
er området er hovedsakelig avsatt til industri/media. I tillegg er en del av eiendommen mot øst 
avsatt til offentlig friområde, men har i lengre tid blitt benyttet som p-plass. 
Eiendomsgrenser sammenfaller ikke med formålsgrenser, planavgrensning avklares i 
oppstartsmøte. 

 
Figur 4: Reguleringsplan fra 1995 MJ 25.03, Kryss RV11 - Mjøndalen industriområde. 

  

Figur 3: Eksisterende bygg sett fra E134 
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C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eksisterende bygningsmasse beholdes og utbedres. I tilknytning til eksisterende bygg skal det 
oppføres et 3-etasjes tilbygg med heis og trapp.  

 

Utviklingsfaser 

Prosjektet vil gjennomføres samlet. Det ønskes søke om rammetillatelse umiddelbart etter 
vedtak om detaljregulering.  

 

Forslag til fremdriftsplan: 

1. Innsending av planinitiativ: oktober 2020 

2. Oppstartsmøte: november 2020 

3. Varsel om oppstart: november 2020 

4. Merknadsbehandling (3 uker) desember 2021 

5. Dialogmøter med kommunen januar 2021 

6. Innsending til planforslag mars 2021 

7. førstegangs behandling april 2021 

8. Offentlig ettersyn (6 uker) april 2021 

9. Vurdering av merknader juni 2012 

10. Justering av planforslag juni 2012 

11. Innsendelse til sluttbehandling august 2012 

12. Andregangs behandling september 2012 
og vedtak i bystyret  
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D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Eksisterende bygningsmasse utbedres for å tilpasses fremtidig og mer markedstilpasset bruk. 
I tillegg skal det oppføres et 3-etasjes tilbygg med heis og trapp som skal tilknytes eksisterende 
kontorbygg.  

 
Figur 5: Illustrasjon av eksiterende bebyggelse og planlagte tilbygg. 

Høyde på eksisterende bygning målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå er 15,7 m. 
Høyde tilbygg målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå er 10,0 m. 

OK gulv i tilbygg løftes fra kotehøyde 3,00 moh til 4,74 moh. Dette tilfredstiller de nye kravene 
til en 200-årsflom. Alle tekniske installasjoner skal også ligge over kotehøyde 4,74 m. 
Adkomst fra terreng til hovedinngangen av tilbygget er via utvendig trapp og HC-vennlig rampe 
med stigning 1:15. 
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Figur 6: Snitt A 

 
Figur 7: Snitt B 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Slik prosjektet utvikles vil hele eiendommens potensiale utnyttes og bruke sitt fulle potensiale. 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 
Planlagt tilbygg er tenkt underordnet og tilpasset eksisterende bebyggelse. Tiltaket vil ikke ha 
vesentlig fjernvirkning for området. Tilbygget utformes slik at det tilfredsstiller de nye kravene 
til en 200-flom 
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G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldene reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid. 
 

Detaljregulering 
Eiendommen er regulert til arealformålet industri/media i reguleringsplan 
MJ 25.03, Kryss RV11 - Mjøndalen industriområde (Nedre Eiker), vedtatt 1995. 

 
Figur 8: Gjeldene reguleringsplan MJ 25.03, Kryss RV11 - Mjøndalen industriområde. 

 

Kommunedelplan 
Planområdet ligger innenfor planforslaget til kommunedelplanen for dobbeltspor 
på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen-Hokksund. 

 
Figur 9: Utsnitt fra kommunedelplanen for dobbeltspor, Sørlandsbanen  
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Kommuneplanen arealdel 
Planområdet er avsatt til arealformål 1300- Næringsbebyggelse.  
Pkt §1.2 i kommunedelplanens fastsetter forholdet mellom kommuneplanen og eldre 
reguleringsplaner (jf. pbl §§ 1-5 og 12-4): Arealformål i reguleringsplaner vedtatt før 
kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med denne planen 

 
Figur 10: Utsnitt av gjeldene kommuneplanens arealdel. 

 

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 
Tiltaket utløser ikke krav til MUA. 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering  
§7.7 Parkering (jf. pbl § 11-9 nr. 5) i Kommuneplanens arealdel 2015–2026 for Nedre Eiker 
kommune hensyntas i planforslaget. Med formålet industri/media og forsamlingslokale er det 
naturlig at antall årsverk legges til grunn som beregningsgrunnlag. Forslagsstiller må gi et 
begrunnet anslag over sannsynlig antall årsverk for virksomheten. 

Ved døgnkontinuerlig drift / skiftordninger for ansatte kan behovet for antall plasser reduseres. 
Anslag for behov for antall parkeringsplasser skal begrunnes. Ved tvil kan plan- og 
bygningsmyndighetene fastsette antall årsverk som er vanlig / rimelig for tilsvarende 
virksomhet. Tiltakshaver opplyser om at virksomheten vil sette en begrensing på 150 personer. 

Det er gitt tillatelse fra Bane Nor etter §10 til å etablere parkeringsplasser 24 meter fra midten 
av nærmeste jernbanespor (spormidt). 

Behov for sykkelparkering (36stk.) løses i planprosessen og skal tilpasses antall ansatte og 
virksomhetens behov. 
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H. Berørte interesser av planinitiativet 
Øvrige overordnede og regionale planer i Viken som gjelder Mjøndalen, i samsvar med 
planprogrammet for rullering av kommuneplanene er:  
• Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020- Viken fylkeskommune  
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud  
• Regional plan for areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023  
• Regional plan for kulturminnevern  
• Regional plan areal og transport i Buskerud 2018-2035  

I. Forslagsstiller kan ikke på nåværende tidspunkt se at tiltaket er i interessekonflikter med 
gjeldende planhierarki. Samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at det gjennom arealdisponering 
introduseres ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Det bør unngås at det brukes arealer som 
inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller risikoen må tilpasses på en slik måte at risiko og 
sårbarhet unngås. Tilbygget utformes slik at det tilfredsstiller de nye kravene til en 200-flom. 
 
Eiendommen ligger i rød støysone. Gjeldende krav til støy vil bli ivaretatt ved å unngå 
bebyggelse med støyfølsomme bruksformål, siden tilbygg med heis/trappesjakt ikke går 
innunder støyfølsomme bruksformål i henhold til T-1442 «Retningslinjer for behandling av støy 
i arealformål». 
 
Eiendommen ligger innenfor området som skal reguleres i forbindelse med opprettelse av 
dobbeltspor mellom Gulskogen og Mjøndalen. Det kan ikke gjennomføres tiltak etter pbl. § 20-
1 eller § 20-5 uten tillatelse fra BaneNor.  
Tiltaket utløser ingen nye forhold som berører grunnforholdene og det vil ikke medføre 
konsekvenser for nærliggende jernbaneinfrastruktur. Tiltaket vil ikke hindre vedlikeholdsarbeid 
nær jernbanen. Det er gitt tillatelse fra BaneNor. 

J. Samarbeid og medvirkning 
Krav til medvirkning følger plan- og bygningsloven. Berørte parter vil ha mulighet for å uttale 
seg i forbindelse med varsling om oppstart samt når planen legges ut til offentlig ettersyn. Hvis 
ønskelig det kan det bli aktuelt med dialogmøte med naboer og berørte parter i forbindelse 
med utarbeidelse av planforslaget. 

For å få til en god reguleringsprosess vil det være viktig med en tett dialog med kommunen. 
På oppstartsmøtet vil rammer, krav og forventninger til planprosessen bli avklart. I forbindelse 
med utarbeides av planforslaget vil det være hensiktsmessig med en løpende dialog med 
kommunen. Før innsendelse av planforslag til førstegangsbehandling avholdes et møte med 
kommunen. 

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
Forskrift om Konsekvensutredninger fastlegger at det er den som fremmer planen som har 
ansvaret for å vurdere om planen omfattes av det som kalles forskriftenes saklige virkeområde. 
Kommende planarbeid er vurdert etter KU-forskriftens § 6 og 8 og forslagsstiller kan ikke se at 
det etter §8 utløser krav om konsekvensutredning. I denne aktuelle situasjonen vil planen, 
foruten formålet for forsamlingslokale, samsvare med opprinnelig formål og bruk av 
eiendommen. Forslagstiller kan i tillegg ikke se at planen for øvrig vil ha vesentlige 
konsekvenser for miljø eller samfunn.  
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