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Forslag til endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse, Skogliveien 
63A, gnr/bnr 14/64 
 
Møtested: Rådhuset, møterom (Skoger) Møtedato: 09.11.2021 
Deltakere fra forslagsstiller: 
Arkitekt Lorentz Kielland (plankonsulent) 
PRE Kikkut Terrasse AS: 
Rolf Karsten Smith  
Pål Raaum  
Sigmund Rognlien 
 

Deltakere fra arealplan: 
Solveig Bergstrøm (Avdelingsleder) 
Hiwa Suleyman (Saksbehandler) 
Henriette Jordheim (Co-Saksbehandler) 
 

 
Forslagsstillers hensikt med planarbeidet 
I planinitiativet beskriver forslagsstiller at hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring 
av reguleringsplan etter enklere prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om 
etablering av tilfartsvei. (tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud) 
Endringen gjelder å frafalle rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende 
reguleringsplan slik at utbygging av eiendommen kan gjennomføres.  
Rekkefølgekravene er som følger: 
«2.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende fremdriftsplan 
og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland 
(nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)).  
2.1.2 Før det kan gis brukstillatelse for de nye boligene i felt B1 og B2, skal ny veiforbindelse fra 
Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland) være åpnet.» 
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Forslagstiller har tidligere søkt om dispensasjon fra de aktuelle rekkefølgekravene, men er blitt varslet 
av kommunen om mulig avslag på søknaden med begrunnelse i at hensynet bak bestemmelsen ble 
vesentlig tilsidesatt. I denne forbindelse vises til at i politisk vedtak av formannskapet 11.12.2018 ble to 
dispensasjoner avslått. 
 
Etter tilbakemeldinger fra kommunen vurderer forslagstiller det som riktig å gjennomføre en endring av 
reguleringsplanens bestemmelser for bla a å sikre mulighet for samråd og medvirkning. 
   
 
Forholdet til overordnete planer 
Planstatus 
For eiendommen gjelder reguleringsplan Kikkut Terrasse, gbnr 14/25 mfl, vedtatt 28.08.2007. 
Reguleringsplanen har nasjonal arealplanid 3005-060264-7.  
 
I kommuneplanens arealdel for Drammen kommune, vedtatt 05.10.2015, er arealformålet nåværende 
boligbebyggelse. 
Gjeldende planer ligger tilgjengelige i Drammen-kart under Plan.  
 
Kommuneplaner og retningslinjer for den nåværende og de tre tidligere kommunene ligger samlet på 
www.drammen.kommune.no > Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Kommuneplaner og 
retningslinjer  
 
Forholdet til overordnete planer 
Planinitiativet omhandler endring av vedtatt reguleringsplan for Kikkut Terrasse. Endringen gjelder å 
frafalle rekkefølgekravene 2.1.1 og 2.1.2. Øvrige bestemmelser og plankart forutsettes videreført uten 
endringer.   
 
Forholdet til kommuneplanens arealdel: 
Planinitiativet samsvarer med kommuneplanens arealdel med bestemmelser, hvor området er avsatt til 
boligbebyggelse. 
 
I henhold til kommuneplanens bestemmelse pkt 9.5 eksisterende planen skal reguleringsplan for Kikkut 
Terrasse fortsatt gjelde med følgende føringer: 
(Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner med 
bestemmelser skal fortsatt gjelde. Der tilsvarende tem ikke er behandlet i kommuneplanene, gjelder 
kommuneplanens bestemmelser unntak fra dette er krav til parkering og uteoppholdsareal (jf punkt 4.4 
og 7.4) hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 25.09.2014.)  
 
Planinitiativet berører ellers følgende planer: 

- Kommunedelplan for Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud, vedtatt av Drammen bystyre 
17.12.2002. 

- Kommunedelplan for Gulskogen 
- Reguleringsplan for Pro. Smiths alle/Vintergata- Gulskogen 
- Gr. 14 bn. 25 Neversvingen- Nord 

 
 
Planforutsetninger 
Plantype 
Endring av reguleringsplan 

https://geoinnsyn.no/?application=drammen&project=drammen&zoom=8&lat=6617333.00&lon=562585.00
http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-retningslinjer/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-retningslinjer/
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Planadministrasjonen anbefaler at det kan settes i gang arbeid med endring av reguleringsplan etter 
enklere prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. 
 
Planens avgrensning 
Planens avgrensing skal være samme som gjeldende reguleringsplan. 
 
Planens navn  
Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes: 
«Endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse, Gnr/bnr 14/25 mfl»   
 
Pågående planarbeid 
Det pågår ikke annet planarbeid i området. 
 
Konsekvensutredning 
Forslagsstiller har vurdert tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning» med tilhørende forskrift. Planforslaget er vurdert til ikke å utløse behov eller 
krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. 
Planadministrasjonen konkluderer med at:  
Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning 
 
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. 
 
Medvirkning i planprosessen 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. (pbl § 5-1) 
 
Gjennom lovkommentaren til plan- og bygningsloven er det presisert at planmyndigheten skal sørge for 
åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte 
interesser. Planmyndigheten skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Drammen kommune satser på et sterkt lokaldemokrati og stor grad av 
innbyggerinvolvering.  
 
Planadministrasjonen tilråder at berørte parter involveres tidlig i planarbeidet og at det holdes møte 
med naboer og berørte parter under planarbeidet (for eksempel i varslingsperioden og/eller i perioden 
med offentlig ettersyn). Kommunen kan om ønskelig stille møtelokaler til rådighet. 
Representant/saksbehandler fra kommunen kan da stille i rådgivende/prosessveiledende kapasitet. 
 
Bruk av fysisk modell tilrådes for å forenkle naboers forståelse av planlagte tiltak og deltakelse i 
medvirkningsprosessen.   
 
Alle merknader må dokumenteres.  
 
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 Arkitekt Lorentz 
Kielland på en tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.  
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Dersom kommunen under planarbeidet finner at plankonsulentens fagkyndighet allikevel ikke er 
tilstrekkelig så vil planadministrasjonen kontakte plankonsulent og forslagsstiller for å opplyse om 
dette. 

 
Særlige planfaglige fokusområder for planarbeidet 
Hensynet bak rekkefølgekravene i reguleringsplanen er å sikre nødvendig etablering av infrastruktur og 
at kvaliteter som skal tilføres området blir gjennomført sammen med nye tiltak, herunder sikre en 
hensiktsmessig avvikling av trafikken mellom Kikkut terrasse og Drammen sentrum.  
 
For at kommunen skal kunne ta stilling til om rekkefølgekravet skal frafalles, må det gjennomføres en 
trafikkutredning. I trafikkutredningen skal de trafikale konsekvensene av utbygging av Kikkut terrasse 
dokumenteres, sett i sammenheng med de trafikale forholdene i nærområdet, bydelen og inn til 
Drammen sentrum. Trafikkutredningen skal redegjøre for konsekvensene av eventuelt bortfall av 
rekkefølgekravet om tilfartsvei. Som grunnlag for utredningen kan det ikke kun benyttes trafikktall for 
2020 og 2021 på grunn av de endringene pandemien har hatt for arbeids- og fritidsreiser.  
 
Trafikkutredningen skal også dokumentere om og ev. hvilke virkninger bortfall av rekkefølgekravet får 
for sikkerhet og kvalitet på ferdselsforbindelser for myke trafikanter.  
 
Medvirkning 
Det må sikres involvering av naboer, offentlige myndigheter og andre berørte parter, samt hensynet til 
offentlighet, samråd og medvirkning. Det anbefales derfor at det varsles bredt til myndigheter, 
interesseorganisasjoner og naboer om forslaget til endring av reguleringsplanen.  
   

 
 
Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Drammen kommunes maler for planfremstilling skal benyttes for utarbeidelse av planforslag. 
Kommunen har mal for planbeskrivelse, mal for tittelfelt til plankart, mal for reguleringsbestemmelser 
og mal for merknadsbehandling som skal benyttes. Dette ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. 
Se: www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Reguleringsplan 
> Skal du sende inn reguleringsplan? > 4. Sende inn komplett planforslag 
Planbestemmelser, planbeskrivelse og merknadsbehandling skal sendes inn i word-format.  
 
Planmaterialet må inneholde en enklere planbeskrivelse, nødvendige utredninger av trafikk som 
beskrevet under planfaglige fokusområder, og forslag til endrete planbestemmelser. 
 

 
Prosess og fremdrift  
Endring etter enklere prosess 
Hovedregelen er at det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan som 
for utarbeiding av ny plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 første ledd. Det gjøres unntak for 
endringer i reguleringsplan når endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur – og 
friluftsområder, jf pbl § 12-4 andre ledd og tredje ledd. Disse endringene behandles etter en enklere 
prosess. 
 
Planadministrasjonen vurderer foreløpig at endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse kan 
behandles som endring etter enklere prosess. Vurderingen er gjort med bakgrunn i at endringen i 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-retningslinjer/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/reguleringsplan/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/reguleringsplan/skal-du-sende-inn-reguleringsplan/
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liten grad påvirker gjennomføringen av selve planen og ikke går utover hovedrammene i planen. 
Endringen berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder. Plankartet forblir uendret.  
 
En endring etter enklere prosess innebærer at planprosessen kun omfatter en samlet varsling- og 
høringsrunde.  
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplanen når 
endringene kan behandles med forenklet prosess, jf pbl § 12-14 andre ledd. Kommunestyret i 
Drammen har vedtatt å delegere denne myndigheten til hovedutvalg for tekniske tjenester. 
 
Nedenfor skisseres prosessen frem til politisk behandling: 

- Oppstartsmøte 
- Plan- og varslingsmateriale utarbeides 
- Enighet om innholdet og bekreftelse fra planadministrasjonen om at materialet kan sendes på 

høring 
- Høringsperiode, minst 4 uker. (planendringen sammen med oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale varsles bredt og annonseres i avisa) 
- Bearbeidelse av eventuelle merknader og planmaterialet som følge av disse 
- Planadministrasjonen forbereder saken til politisk behandling. 
- Politisk behandling 

 
Det gjøres oppmerksom på at merknader fra berørte parter kan medføre at planendringen må 
behandles etter ordinær planprosess. Merknader fra offentlige myndigheter med karakter av 
innsigelse fører alltid til at endringen av en reguleringsplan må behandles videre etter en ordinær 
planprosess. 
Planadministrasjonen er åpen for dialogmøter underveis i planarbeidet og oppfordrer til at det holdes 
dialogmøter spesielt om de planfaglige fokusområdene. Forslagsstiller tar kontakt med saksbehandler 
når det er ønske om møte. Det skal oversendes underlagsmateriale for diskusjon i dialogmøtet 
minimum 2 uker før avtalt møtetidspunkt.  
 
Planadministrasjonen ønsker en løpende dialog mellom forslagsstiller og kommunen om fremdriften 
og de planfaglige fokusområdene 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. 
 
Henvendelser i tilknytning til saken skal gå til kommunepost@drammen.kommune.no, sett gjerne 
saksbehandler Hiwa Suleyman og co-saksbehandler Henriette Jordheim på kopi.  
 
Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Behov for skriftlig tillatelse til varsling av oppstart 
Plan og bygningsloven § 12-8 fastslår at forslagstiller må ha mottatt skriftlig tillatelse fra kommunen 
før det kan foretas varsling og kunngjøring etter tredje ledd. Forslagsstiller sender utkast til 
varslingsmateriale, som oppfyller kravene nedenfor, til planadministrasjonen. I tillegg skal 
avgrensning av planområdet som SOSI-fil og forslag til adresseliste med naboer, offentlige 
myndigheter og andre interessenter sendes kommunen. Når varslingsmaterialet er omforent, vil 
planadministrasjonen gi tillatelse til varsling og kunngjøring i eget brev.  
 
Krav til varslingsmateriale 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i form av avisannonse, brev til berørte parter med 
kopi til Drammen kommune og på internett. Varselet skal inneholde: 
 Orientering om hensikten med planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål og 

hvilke konsekvenser planen ventes å ha for området. 

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no
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 Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket. 
 Planinitiativ og oppstartsmøtereferat skal legges ved, eller det skal opplyses hvor det er 

tilgjengelig. 
 
Veiledende adresseliste med offentlige myndigheter og andre interessenter for varsling finnes på 
kommunes nettside. Forslagsstiller må selv gjøre en vurdering av hvilke aktører som skal varsles for 
dette planarbeidet.  
Se: www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Reguleringsplan 
> Skal du sende inn reguleringsplan? > 3. Utarbeide planforslag 
 
Naboliste bestilles via https://infoland.ambita.com. 
 

 
 
Plangebyr 
Drammen kommune har gebyr på planbehandling. Gebyrregulativet finnes på kommunens nettsted: 
www.drammen.kommune.no under Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Priser for alle plan- og 
byggesaker 
Oppstartsmøte for endring av reguleringsplan etter forenklet prosess: 
Gebyr 3 M á kr. 3.100,- = sum kr 9.300,- 
Fakturaadresse: 
Navn: PRE Kikkut Terrasse AS 
Adresse: Karenslyst Allé 8A, 0278 Oslo 
Organisasjonsnummer: 998177979 
E-postadresse:  
 

 
Bekreftelse og forbehold 
Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig 
på grunnlag av tilgjengelige opplysninger i planinitiativet og opplysninger gitt i 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 og /eller endring av fremdriften i planarbeidet. 

 
 
Med hilsen 
 
Hiwa Suleyman 
Overarkitekt 

 
         
 

 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift 
 
 
 

http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-retningslinjer/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/reguleringsplan/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/reguleringsplan/skal-du-sende-inn-reguleringsplan/
https://infoland.ambita.com/
http://www.drammen.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-retningslinjer/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/priser-plan-og-byggesaker/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/priser-plan-og-byggesaker/

