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MMøøtteesstteedd:: Rådhuset MMøøtteeddaattoo:: 13.12.2022 

DDeellttaakkeerree  ffrraa  ffoorrssllaaggssssttiilllleerr:: 

Solveig Bergstrøm, DRMA AS (plankonsulent) 
Olav Kyrre Løvik Hagen, Drammen eiendom 
(Forslagsstiller) 
Mari Tandberg, Rus og psykisk helse Drammen 
kommune (forslagsstiller) 
Tor Henning Martinsen, Rus og psykisk helse 
Drammen kommune 
Christian Philip Mo, Nedre Eik gård 
rehabiliteringssenter 

DDeellttaakkeerree  ffrraa  aarreeaallppllaann  oogg  UUII:: 
Lene Trosten Kaspersen (Saksbehandler) 
David Sebastian Belalcazar Calderon (Co-
Saksbehandler) 
Aida Hodzic Strand (fagansvarlig) 
Frode Graff (Utvikling og infrastruktur) 

 

FFoorrssllaaggssssttiilllleerrss  hheennssiikktt  mmeedd  ppllaannaarrbbeeiiddeett 
I planinitiativet beskriver forslagsstiller at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Nedre 

Eik gård kan utvikles som et medikamentfritt rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere på en gård i drift, 

i tråd med Drammen kommune sine målsetninger for etablering av Nedre Eik gård. Drammen 

kommune vedtok i 2017 at det skulle «utvikles og iverksettes et helhetlig og medikamentfritt 
rehabiliteringstilbud etter modell fra San Patrignano og Jegersberg gård. Tilbudet skal inkludere 
etablering av bærekraftige arbeidsplasser» 

 

Dette foreslås gjennom å regulere for LNFR kombinert med offentlig tjenesteyting.  Det planlegges 

for etablering av boenheter for inntil 28 beboere (minimum 20) med tilhørende fasiliteter for ansatte. 
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Solveig Bergstrøm, ORMA AS (plankonsulent) Lene Trosten Kaspersen (Saksbehandler)
Olav Kyrre Løvik Hagen, Drammen eiendom David Sebastian Bela/cazar Calderon (Co-
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Drammen kommune
Christian Philip Mo, Nedre Eik gård
rehebihteringssenter

Forslagsstillers hensikt med planarbeidet
I planinitiativet beskriver forslagsstiller at hensikten med planarbeidet er å legge t i l ret te for at Nedre
Eik gård kan utvikles som et medikamentfritt rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere på en gård i drift,
i tråd med Drammen kommune sine målsetninger for etablering av Nedre Eik gård. Drammen
kommune vedtok i 2017 at det skulle <Kutvikles og iverksettes et helhetlig og medikamentfritt
rehebihteringstilbud etter modell fra San Patrignano og Jegersberg gård Tilbudet skal inkludere
etablering av bærekraftige arbeidsplasser»

Dette foreslås gjennom å regulere for LNFR kombinert med offentlig tjenesteyting. Det planlegges
for etablering av boenheter for inntil 28 beboere (minimum 20) med tilhørende fasiliteter for ansatte.
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Det skal også legges til rette for at det kan etableres ulike typer næringsvirksomhet som driftes av 

beboerne, som er primært basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 

Det er hensiktsmessig at rehabiliteringstilbudet kan bygges ut over tid, og at bygningsmassens 

innhold og omfang kan endres i takt med endringer på gården. Ny bebyggelse planlegges plassert og 

utformet som en videreutvikling av firkanttunet på gården.  

 

Det legges opp til at adkomst skal være fra Eikveien sånn som i dag.  

 

FFoorrhhoollddeett  ttiill  oovveerroorrddnneettee  ppllaanneerr 
PPllaannssttaattuuss 

Kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune, vedtatt 07.09.2015, med mindre endringer vedtatt 
11.04.2019 gjelder for området: Planområdet er avsatt til LNF-formål.  

 

Gjeldende planer ligger tilgjengelige i Drammenskart: 

https://kart.drammen.kommune.no/kart/?viewer=publikum  Velg planer i kartlagslisten under fanen 

«Kartinnhold». Alle planer er også tilgjengelige i planarkivet, velg fanen «Plan» i Drammenskart.  

 

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  

 

FFoorrhhoollddeett  ttiill  oovveerroorrddnneettee  ppllaanneerr 

Planinitiativet samsvarer i stor grad med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.  

• Kombinert formål LNFR og Offentlig/privat tjenesteyting samsvarer ikke med arealformålet i 
kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til LNFR.  

  

 

PPllaannffoorruuttsseettnniinnggeerr 

PPllaannttyyppee 

Planadministrasjonen anbefaler at det kan settes i gang arbeid med en: Detaljregulering 

 

PPllaanneennss  aavvggrreennssnniinngg 

Forslagsstiller foreslår at planområdet omfatter gårdstunet ved gbnr. 320/5. Tilliggende landbruksjord 

på eiendommen er ikke foreslått tatt med i planområdet, ettersom det ikke er planlagt endringer av 

denne og den fortsatt skal driftes i tråd med LNF-formålet i kommuneplanen. Planen er foreslått 

avgrenset i øst ved midtlinje på Eikveien.  

 

Administrasjonen anbefaler foreslåtte planavgrensning, med forbehold om at VA-anlegg kan løses 

innenfor planområdet. Dersom det må gjøres reguleringspliktige tiltak på VA-anlegg utenfor 

planområdet blir det aktuelt at dette arealet tas med innenfor planområdet. Planavgrensningen må 

beskrives i planbeskrivelsen, det gjelder også avgrensning mot/i tilgrensende vei. 

 

Det skal også legges t i l ret te for at det kan etableres ulike typer næringsvirksomhet som driftes av
beboerne, som er primært basert på gårdens ressursgrunnlag.

Det er hensiktsmessig at rehabiliteringstilbudet kan bygges ut over tid, og at bygningsmassens
innhold og omfang kan endres i takt med endringer på gården. Ny bebyggelse planlegges plassert og
utformet som en videreutvikling av firkanttunet på gården.

Det legges opp t i l at adkomst skal være fra Eikveien sånn som i dag.

Forholdet til overordnete planer
Planstatus
Kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune, vedtatt 07.09.2015, med mindre endringer vedtatt
11.04.2019 gjelder for området: Planområdet er avsatt t i l LNF-formål.

Gjeldende planer ligger tilgjengelige i Drammenskart:
https:/ /kart.drammen.kommune.no/kart/?viewer=publikum Velg planer i kartlagslisten under fanen
«Kartinnhold». AIie planer er også tilgjengelige i planarkivet, velg fanen «Plan» i Drammenskart.

Kommuneplaner og retningslinjer for den nåværende og de t re tidligere kommunene ligger samlet på
www.drammen.kommune.no >Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling >Kommuneplaner og
retningslinjer

Forholdet til overordnete planer
Planinitiativet samsvarer i stor grad med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

• Kombinert formål LNFR og Offentlig/privat tjenesteyting samsvarer ikke med arealformålet i
kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til LNFR.

Planforutsetninger

Plantype
Planadministrasjonen anbefaler at det kan settes i gang arbeid med en: Detaljregulering

Planens avgrensning
Forslagsstiller foreslår at planområdet omfatter gårdstunet ved gbnr. 320/5. Tilliggende landbruksjord
på eiendommen er ikke foreslått tatt med i planområdet, ettersom det ikke er planlagt endringer av
denne og den fortsatt skal driftes i tråd med LNF-formålet i kommuneplanen. Planen er foreslått
avgrenset i øst ved midtlinje på Eikveien.

Administrasjonen anbefaler foreslåtte planavgrensning, med forbehold om at VA-anlegg kan løses
innenfor planområdet. Dersom det må gjøres reguleringspliktige tiltak på VA-anlegg utenfor
planområdet blir det aktuelt at dette arealet tas med innenfor planområdet. Planavgrensningen må
beskrives i planbeskrivelsen, det gjelder også avgrensning mot / i tilgrensende vei.
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PPllaanneennss  nnaavvnn   

Foreslått plannavn «Nedre Eik gård» er ikke et offisielt stedsnavn, og kan derfor ikke benyttes som 

navn på reguleringsplanen.  

Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes: 

DDeettaalljjrreegguulleerriinngg  ffoorr  EEiikkvveeiieenn  5544 
 

PPååggååeennddee  ppllaannaarrbbeeiidd 

Det pågår følgende planarbeid i området: 
1. Revisjon av kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 

Det bemerkes at det avsattes en ny hensynssone for kulturmiljø som vil komme innenfor 
planområdet i nord, og kan påvirke planarbeidet. Det kan komme endringer på bestemmelser vedr. 
VA-forhold i ny arealdel.  

 

 

KKoonnsseekkvveennssuuttrreeddnniinngg 

Forslagsstiller har vurdert tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og 

konsekvensutredning» med tilhørende forskrift:  

 

Planens navn
Foreslått plannavn «Nedre Eik gård» er ikke et offisielt stedsnavn, og kan derfor ikke benyttes som
navn på reguleringsplanen.
Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes:
Deta/jregulering for Eikveien 54

Pågående planarbeid
Det pågår følgende planarbeid i området:
l. Revisjon av kommuneplanens arealdel for Drammen kommune

Det bemerkes at det avsattes en ny hensynssone for kulturmiljø som vil komme innenfor
planområdet i nord, og kan påvirke planarbeidet. Det kan komme endringer på bestemmelser vedr.
VA-forhold i ny arealdel.

Konsekvensutredning
Forslagsstiller har vurdert tiltaket i henhold ti l plan- og bygningslovens § 4-2 «Planbeskrivelse og
konsekvensutredning» med tilhørende forskrift:
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Forskrift om konsekvensutredning § 8 fastsetter at følgende planer og tiltak skal 
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding: 
 
Tiltak som faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning: 

11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 
 

Forslagsstillers foreløpige vurdering er at det er krav om konsekvensutredning fordi tiltaket og planen 
faller inn under de kriterier som forskriften §10 stiller for vurdering av om en plan eller et tiltak kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
 
Planen kan medføre å komme i konflikt med område avsatt til landbruks-, natur- og friluftformål og 
statlige planretningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk, og medføre tiltak som er 
permanente og liten grad reversible.   
 

Planadministrasjonen konkluderer med at:  

 

Planen utløser krav om konsekvensutredning 

 

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» § 4-1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. 

Tiltaket er vurdert å falle inn under tiltak i vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning, punkt 11 j, 

som nevnt ovenfor.  

 

Da tiltaket ikke er i tråd med overordnede planer, og tiltaket antas å ha vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, er planen vurdert å utløse krav om konsekvensutredning.  
 
UUttbbyyggggiinnggssaavvttaallee 

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. 

 

 

MMeeddvviirrkknniinngg  ii  ppllaannpprroosseesssseenn 

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. 

 

Forskrift om konsekvensutredning § 8 fastsetter at følgende planer og ti/tak skal
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller
melding:

Tiltak som faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning:
11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg tlf allmennyttige formål.

Fors/agsstl!/ers foreløpige vurdering er at det er krav om konsekvensutredning fordi tiltaket og planen
faller inn under de kriterier som forskriften § 10 stl/ler for vurdering av om en plan eller et tiltak kan
få vesentlige virkninger for mi/jø og samfunn.

Planen kan medføre å komme i konflikt med område avsatt tlf landbruks-, natur- og fnluftformå/ og
statlige p/anretningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk, og medføre ti/tak som er
permanente og liten grad reversible.

Planadministrasjonen konkluderer med at:

Planen utløser krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» § 4 - 1
Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Tiltaket er vurdert å falle inn under tiltak i vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning, punkt 11 j,
som nevnt ovenfor.

Da tiltaket ikke er i tråd med overordnede planer, og tiltaket antas å ha vesentlige virkninger for miljø
og samfunn, er planen vurdert å utløse krav om 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 planfors/ag, skal legge tlf re t te for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. (pb! § 5 - 1 )

Gjennom lovkommentaren ti l 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
innbyggerinvoIvering.

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 t i l rådighet.
Representant/saksbehandler fra kommunen kan da stille i rådgivende/prosessveiledende kapasitet.
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Bruk av fysisk modell tilrådes for å forenkle naboers forståelse av planlagte tiltak og deltakelse i 

medvirkningsprosessen.   

 

Alle merknader må dokumenteres.  

 

Planarbeid som omfatter flere grunneiere enn forslagsstiller 

Dersom planområdet omfatter andre grunneiere enn forslagsstiller skal det dokumenteres skriftlig i 

planforslaget hvordan andre berørte grunneiere har fått opplysninger om og deltatt i planarbeidet. 

Det er forslagsstillers ansvar å sørge for at alle grunneiere innenfor planområdet involveres i 

planarbeidet. 

 

VVuurrddeerriinngg  aavv  kkrraavveett  ttiill  ffaaggkkyynnddiigghheett 
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 DRMA AS på en 

tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.  

 

Dersom kommunen under planarbeidet finner at plankonsulentens fagkyndighet allikevel ikke er 

tilstrekkelig så vil planadministrasjonen kontakte plankonsulent og forslagsstiller for å opplyse om 

dette. 

 

SSæærrlliiggee  ppllaannffaagglliiggee  ffookkuussoommrrååddeerr  ffoorr  ppllaannaarrbbeeiiddeett 
GGeeootteekknniikkkk//sskkrreeddffaarree 

Området ligger under marin grense, og ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred i NVEs 

kart. Prosedyre for utredning av områdeskredfare i henhold til NVEs veileder nr 1/2019 skal legge til 

grunn. Grunnforhold og skredfare i området må vurderes tidlig i fasen, da dette kan være avgjørende 

for videre planlegging.  

 

TTrraaffiikkaallee  ffoorrhhoolldd 

Adkomst 

Adkomst til Nedre Eik gård er via den kommunale delen av Eikveien. Bilatkomst til denne 

forutsettes fra fylkesveg. Den kommunale delen av Eikveien ble asfaltert i løpet av det siste 

året. Videre ble den skiltet med fartsgrense 30 km/t. Standard på Eikveien er derfor rimelig god, men 

den er ikke opparbeidet for å betjene store trafikkmengder. I dag betjener den begrenset trafikk til 

gårdsbruk i området, samt allmenn utfart til turområder (i helger, ferier mv). Jevnt over er 

trafikkvolum i Eikveien lavt. 

Bruk av fysisk modell tilrådes for å forenkle naboers forståelse av planlagte tiltak og deltakelse i
medvirkningsprosessen.

AIie merknader må dokumenteres.

Planarbeid som omfatter flere grunneiere enn forslagsstiller
Dersom planområdet omfatter andre grunneiere enn forslagsstiller skal det dokumenteres skriftlig i
planforslaget hvordan andre berørte grunneiere har fått opplysninger om og deltatt i planarbeidet.
Det er forslagsstillers ansvar å sørge for at alle grunneiere innenfor planområdet involveres i
planarbeidet.

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

Etter innsendt dokumentasjon om fagkyndighet vurderer planadministrasjonen at DRMA AS på en
tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.

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
Geoteknikk/ skredfare
Området ligger under marin grense, og ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred i NVEs
kart. Prosedyre for utredning av områdeskredfare i henhold t i l NVEs veileder nr 1/2019 skal legge t i l
grunn. Grunnforhold og skredfare i området må vurderes tidlig i fasen, da dette kan være avgjørende
for videre planlegging.

Trafikale forhold
Adkomst
Adkomst t i l Nedre Eik gård er via den kommunale delen av Eikveien. Bilatkomst t i l denne
forutsettes fra fylkesveg. Den kommunale delen av Eikveien ble asfaltert i løpet av det siste
året. Videre ble den skiltet med fartsgrense 30 km/ t . Standard på Eikveien er derfor rimelig god, men
den er ikke opparbeidet for å betjene store trafikkmengder. I dag betjener den begrenset trafikk t i l
gårdsbruk i området, samt allmenn utfart t i l turområder (i helger, ferier mv). Jevnt over er
trafikkvolum i Eikveien lavt.
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Det forutsettes at nyskapt trafikk fra (midlertidige) beboere vil være begrenset. Men det er uklart 

hvor mange ansatte som skal til for å betjene beboerne. Her forutsettes skiftarbeid og potensielt en 

vesentlig økning av daglig trafikk gjennom året. Trafikk fra besøkende omtales heller ikke og omfang 

av dette er vanskelig å anslå. 

 

Størrelsen på nyskapt trafikk ved ny utbygging og bruk må vurderes i en trafikkanalyse. 

 

Parkering 

For å holde gårdstunet mest mulig bilfritt for kjøretøy som ikke har direkte sammenheng med driften 

av gården og rehabiliteringstilbudet, planlegges bilparkering plassert så nært adkomstveien som mulig.  

 

Parkering må opparbeides fysisk adskilt fra vegen. Parkering i eller langs siden av Eikveien kan ikke 

tillates. Dette vil skape konflikt med annen trafikk på denne smale vegen. Det er derfor avgjørende at 

areal til parkering for ansatte, besøkende og evt. beboere er tilstrekkelig slik at parkering i veien ikke 

blir nødvendig.  

 

Størrelsen på parkering er problematisk, da planområdet ligger i LNF-område med fulldyrket mark. 

Plassering og størrelse på parkeringsplass må derfor avveies opp mot hensynet til LNF-formålet. 

Parkeringen må også ha en hensiktsmessig plassering i forhold til det interne uteoppholdsarealet og 

tunet.  

 

Parkeringsbehov må kartlegges i trafikkanalysen.  

 

Eksisterende koblinger 

Oversiktsbilder viser bla. noen stier som går forbi planområdet. Eksisterende koblinger i området må 

være et tema i planarbeidet. 

 

SSppiissssiinngg  aavv  ffoorrmmåålleett   

Et viktig tema til videre planprosess er hva man tenker at planforslaget skal åpne for og ikke. Det må 

presiseres gjennom planarbeidet om man ønsker å spisse bruken til kun rehabiliteringstilbud, eller om 

Det forutsettes at nyskapt trafikk fra (midlertidige) beboere vil være begrenset. Men det er uklart
hvor mange ansatte som skal t i l for å betjene beboerne. Her forutsettes skiftarbeid og potensielt en
vesentlig økning av daglig trafikk gjennom året. Trafikk fra besøkende omtales heller ikke og omfang
av dette er vanskelig å anslå.

Størrelsen på nyskapt trafikk ved ny utbygging og bruk må vurderes i en trafikkanalyse.

Parkering
For å holde gårdstunet mest mulig bilfritt for kjøretøy som ikke har direkte sammenheng med driften
av gården og rehabiliteringstilbudet, planlegges bilparkering plassert så nært adkomstveien som mulig.

Parkering må opparbeides fysisk adskilt fra vegen. Parkering i eller langs siden av Eikveien kan ikke
tillates. Dette vil skape konflikt med annen trafikk på denne smale vegen. Det er derfor avgjørende at
areal t i l parkering for ansatte, besøkende og evt. beboere er tilstrekkelig slik at parkering i veien ikke
blir nødvendig.

Størrelsen på parkering er problematisk, da planområdet ligger i LNF-område med fulldyrket mark.
Plassering og størrelse på parkeringsplass må derfor avveies opp mot hensynet t i l LNF-formålet.
Parkeringen må også ha en hensiktsmessig plassering i forhold t i l det interne uteoppholdsarealet og
tunet.

Parkeringsbehov må kartlegges i trafikkanalysen.

Eksisterende koblinger
Oversiktsbilder viser bla. noen stier som går forbi planområdet. Eksisterende koblinger i området må
være et tema i planarbeidet.

Spissing av formålet
Et viktig tema ti l videre planprosess er hva man tenker at planforslaget skal åpne for og ikke. Det må
presiseres gjennom planarbeidet om man ønsker å spisse bruken t i l kun rehabiliteringstilbud, eller om
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man ønsker å legge til rette for at det skal være mer åpent og fleksibelt for andre forhold innenfor 

tjenesteyting. Dette er av stor betydning for planarbeidet, og kan ha konsekvenser for bla. 

trafikkforhold, teknisk infrastruktur og jordbruket. Antall mennesker som skal kunne benytte tilbudet 

er også av betydning.  

 

FFeelllleess  uutteeoopppphhoollddssaarreeaall 

Rehabiliteringstilbudet er tuftet på fellesskap som sentral verdi og det er derfor ønskelig at alt 

uteoppholdsareal skal være felles. Det legges også opp til at gården kan være en møteplass for 

nabolaget, og at man skal ha næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, bla. utsalg av 

gårdsprodukter.  

 

Det må gjennom planarbeidet redegjøres for hvordan man ser for seg at oppholdsarealene internt 

skal fungere. Planen må sikre god kvalitet på uteoppholdsarealer. Gjennom planarbeidet må det 

utredes hvordan man best kan sikre dette i et planforslag.  

 

KKuullttuurrmmiinnnneevveerrnn 

I arbeidet med ny kommuneplanens arealdel for Drammen kommune har Asplan Viak gjort en 

kartlegging av bygninger og bygningsmiljøer i gamle Svelvik kommune. Deler av tomten og 

planområdet i nord inngår i kulturlandskapet for Eik, som er vurdert å ha en høy verneverdi. I ny 

kommuneplanens arealdel er kulturmiljøet foreslått avsatt i hensynssone for kulturmiljø.  

 

 
Selv om eksisterende gård ved Eikveien 54 ikke kommer innenfor hensynssonen må gården sees i 

sammenheng med kulturmiljøet, og tilpasning til kulturlandskapet blir derfor et viktig tema i 

planarbeidet. Det er eldre bygninger på gården som det ikke finnes noe særlig historikk på. Disse kan 

ha en verdi på bakgrunn av alder. Det må derfor gjøres en egen kulturminneutredning av eksisterende 

bygninger på tomten, og hvordan betydning tiltaket har for kulturlandskapet på Eik og den interne 

oppbyggingen av tunet.  

 

VVAA--ffoorrhhoolldd 

I oppstartsmøte kom forslagsstiller med nye opplysninger om VA-forholdene ved eiendommen som 

kommunen må sjekke opp i etterkant av møtet.  

• Forslagsstiller har opplysninger om at eiendommen har en offentlig drikkevannsforsyning som 

kommer nord for planområdet. 

• At det ble inngått avtale mellom Svelvik kommune og Nedre Eik gård om at gården skal ha 

gratis vann mot at kommunen fikk legge vannledningen over Nedre Eik gårds grunn. Dette er 

opplysninger kommunen må undersøke nærmere. 

man ønsker å legge ti l ret te for at det skal være mer åpent og fleksibelt for andre forhold innenfor
tjenesteyting. Dette er av stor betydning for planarbeidet, og kan ha konsekvenser for bla.
trafikkforhold, teknisk infrastruktur og jordbruket. Antall mennesker som skal kunne benytte tilbudet
er også av betydning.

Felles uteoppholdsareal
Rehabiliteringstilbudet er tuftet på fellesskap som sentral verdi og det er derfor ønskelig at alt
uteoppholdsareal skal være felles. Det legges også opp t i l at gården kan være en møteplass for
nabolaget, og at man skal ha næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, bla. utsalg av
gårdsprodukter.

Det må gjennom planarbeidet redegjøres for hvordan man ser for seg at oppholdsarealene internt
skal fungere. Planen må sikre god kvalitet på uteoppholdsarealer. Gjennom planarbeidet må det
utredes hvordan man best kan sikre dette i et planforslag.

Kulturminnevern
I arbeidet med ny kommuneplanens arealdel for Drammen kommune har Asplan Viak gjort en
kartlegging av bygninger og bygningsmiljøer i gamle Svelvik kommune. Deler av tomten og
planområdet i nord inngår i kulturlandskapet for Eik, som er vurdert å ha en høy verneverdi. I ny
kommuneplanens arealdel er kulturmiljøet foreslått avsatt i hensynssone for kulturmiljø.

7.2.4. Kulturlandskap: Eik

Begrunn@le: Gården Eik @rblant Svelviks eldste mad røtter tilbake til
førkristen tid. Miljøet omfattar Eik Øvr@t320/14) med våningshus fra
1926 og stor anhatslåvs fra 1912, samt Eik t320/20) med våningshus,
d riftsbyg ning og brygg erhus, all@fra 1916. Til miljøet hører

Eikdammen som bla. bla benyttet som vannforsyning til gårdsmøllan,
Bebyggelsen ligger høyt og fun mad vidt utsyn sørover. Den store

enhetslåven på Eik Øvre fungerer sorn et landemerka.

Verdj: Høy

Selv om eksisterende gård ved Eikveien 54 ikke kommer innenfor hensynssonen må gården sees i
sammenheng med kulturmiljøet, og tilpasning t i l kulturlandskapet blir derfor et viktig tema i
planarbeidet. Det er eldre bygninger på gården som det ikke finnes noe særlig historikk på. Disse kan
ha en verdi på bakgrunn av alder. Det må derfor gjøres en egen kulturminneutredning av eksisterende
bygninger på tomten, og hvordan betydning tiltaket har for kulturlandskapet på Eik og den interne
oppbyggingen av tunet.

VA-forhold
I oppstartsmøte kom forslagsstiller med nye opplysninger om VA-forholdene ved eiendommen som
kommunen må sjekke opp i etterkant av møtet.

• Forslagsstiller har opplysninger om at eiendommen har en offentlig drikkevannsforsyning som
kommer nord for planområdet.

• At det ble inngått avtale mellom Svelvik kommune og Nedre Eik gård om at gården skal ha
gratis vann mot at kommunen fikk legge vannledningen over Nedre Eik gårds grunn. Dette er
opplysninger kommunen må undersøke nærmere.
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Kommunen har foreløpig følgende vurderinger til VA-forhold i planarbeidet:  

Kommunens vann- og avløpsavdeling kan ikke se at det er kommunalt vannledningsnett i nærheten 

av eiendommen og dermed heller ingen uttakspunkter for slokkevann. Vannledningen som forsyner 

eiendommen i dag, er privat og av ukjent kvalitet og kapasitet.  

 

Det er ikke kommunalt avløpsnett i nærheten av eiendommen. Nærmeste kommunale avløpsledning 

ligger i Vannverksveien. Dagens utslippstillatelse er gitt på inntil 15PE (personekvivalenter) og 

foreslått utbygging vil kunne overstige denne mengden. Det varsles derfor at det eventuelt må 

iverksettes ny runde med søknadsprosess for utslippstillatelse eller planlegges for å føre avløp fram 

til kommunalt avløpsnett. Tiltakshaver bes ta kontakt med tilsynskontoret for små avløpsanlegg for å 

avklare utslippstillatelse ved en evt. utvidelse av eksisterende private anlegg.  

 

To bestemmelser som ligger i forslaget til KPA er aktuelle for tiltaket:  

Ved regulering og ved søknad om tiltak etter pbl § 20-1 skal: 
• tiltak som fører til belastning utover behandlingskapasiteten på renseanlegg ikke tillates 

igangsatt før tilstrekkelig rensekapasitet er sikret etablert.   
• tiltak ikke tillates igangsatt før leveringssikkerheten for vannforsyning til utbyggingsområdene 

er innenfor akseptabel risiko.  

Ved regulering skal det utarbeides en VA-rammeplan iht. Drammen kommunes VA-norm.  
Rammeplanen skal vise prinsippløsninger for området og sammenhengen med overordnet 
hovedsystem. 

Ved reguleringspliktige tiltak på vann- og avløpsanlegg utenfor planområdet kan det bli aktuelt å 

utvide planområdet til å omfatte dette.  

 

MMiilljjøø 

Det oppfordres til at tiltakshaver tenker ut muligheter for miljøvennlige bygg som tar hensyn til klima, 

miljø og naturmangfold. 

• Det oppfordres til bruk av materialer med lavt klimaavtrykk, lett gjenvinnbare materialer og 

bærekraftige løsninger. Gode energisparetiltak bør integreres i bygningsmassen, og solceller 

bør vurderes. Det bør legges til rette for elbilladere og god sykkelparkering. 

• Det er viktig at fremmede arter håndteres forsvarlig ved fjerning/flytting for å hindre 

eventuell spredning til omkringliggende natur, jf. Naturmangfoldloven § 28 og § 30. Det vil 

også være viktig at innkomne masser brukt i tiltaksområdet ikke inneholder frø fra fremmede 

arter for å hindre spredning til nærliggende natur. 

 

 

KKrraavv  ttiill  kkoonnsseekkvveennssuuttrreeddnniinngg 
KKrraavv  ttiill  kkoonnsseekkvveennssuuttrreeddnniinngg 

Konsekvensutredningen skal oppfylle vilkårene i forskrift om konsekvensutredning § 17:  

Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i krav til 
dokumentasjon som følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang 
skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som 
skal tas. 
 

Kommunen har foreløpig følgende vurderinger t i l VA-forhold i planarbeidet:
Kommunens vann- og avløpsavdeling kan ikke se at det er kommunalt vannledningsnett i nærheten
av eiendommen og dermed heller ingen uttakspunkter for slokkevann. Vannledningen som forsyner
eiendommen i dag, er privat og av ukjent kvalitet og kapasitet.

Det er ikke kommunalt avløpsnett i nærheten av eiendommen. Nærmeste kommunale avløpsledning
ligger i Vannverksveien. Dagens utslippstillatelse er gitt på inntil 15PE (personekvivalenter) og
foreslått utbygging vil kunne overstige denne mengden. Det varsles derfor at det eventuelt må
iverksettes ny runde med søknadsprosess for utslippstillatelse eller planlegges for å føre avløp fram
ti l kommunalt avløpsnett. Tiltakshaver bes ta kontakt med tilsynskontoret for små avløpsanlegg for å
avklare utslippstillatelse ved en evt. utvidelse av eksisterende private anlegg.

To bestemmelser som ligger i forslaget t i l KPA er aktuelle for tiltaket:
Ved regulering og ved søknad om ti/tak etter pb! § 20-1 sket:
• ti/tak som fører tlf belastning utover behandlingskapasiteten på renseanlegg ikke ti/lates

igangsatt før ti/strekkelig rensekapasitet er sikret etablert.
• ti/tak ikke tillates igangsatt før leveringssikkerheten for vannforsyning tlf utbyggingsområdene

er innenfor akseptabel risiko.

Ved regulering skal det utarbeides en VA-rammeplan iht. Drammen kommunes VA-norm.
Rammeplanen skal vise prinsippløsninger for området og sammenhengen med overordnet
hovedsystem.

Ved reguleringspliktige tiltak på vann- og avløpsanlegg utenfor planområdet kan det bli aktuelt å
utvide planområdet t i l å omfatte dette.

Miijø
Det oppfordres ti l at tiltakshaver tenker ut muligheter for miljøvennlige bygg som tar hensyn t i l klima,
miljø og naturmangfold.

• Det oppfordres ti l bruk av materialer med lavt klimaavtrykk, lett gjenvinnbare materialer og
bærekraftige løsninger. Gode energisparetiltak bør integreres i bygningsmassen, og solceller
bør vurderes. Det bør legges t i l ret te for elbilladere og god sykkelparkering.

• Det er viktig at fremmede arter håndteres forsvarlig ved fjerning/flytting for å hindre
eventuell spredning t i l omkringliggende natur, j f . Naturmangfoldloven § 28 og § 30. Det vil
også være viktig at innkomne masser brukt i tiltaksområdet ikke inneholder frø fra fremmede
arter for å hindre spredning t i l nærliggende natur.

Krav til konsekvensutredning
Krav til konsekvensutredning
Konsekvensutredningen skal oppfylle vilkårene i forskrift om konsekvensutredning § 17:

Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i krav tlf
dokumentasjon som følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang
skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som
skal tas.
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Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det 
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. 
 
Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med 
relevant faglig kompetanse. 

 

Konsekvensutredningen skal være en objektiv beskrivelse av konsekvensene av planforslaget. 

Beskrivelsen skal fokusere på virkningene for miljø og samfunn, og omfatte positive, negative, 

direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. Alle subjektive 

vurderinger skal forbeholdes kapittelet «Forslagsstillers argumentasjon» i planbeskrivelsen. 

 
Konsekvensutredningstema (ref. forskriften § 21) 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder: 

• Naturmangfold jf. Naturmangfoldloven  

• Landskap  

• Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn) 

• Vannmiljø, jf. vannforskriften 

• jordressurser (jordvern)  

• Transportanalyse (herunder parkeringsbehov, trafikkvolum ved nytt tiltak, turveier ved 

området) 

• kulturminner og kulturmiljø – kulturminneutredning, samt arkitektonisk og estetisk utforming 

og tilpasning 

 

 

KKrraavv  ttiill  ppllaannffoorrssllaaggeett  ––  iinnnnhhoolldd  oogg  mmaatteerriiaallee 

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.  

 

KKrraavv  ttiill  ddiiggiittaalltt  ppllaannkkaarrtt  oogg  uuttffoorrmmiinngg  aavv  ppllaannkkaarrtteett 

Planfremstilling skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 

 

Plankartet skal godkjennes av kommunen (Geodata – Kart & GIS) før 1. gangsbehandling av 

planforslaget. Planforslaget er ikke komplett før SOSI-fil er levert.  

 

Leveransen for digitalt plankart 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 med tilhørende veiledning og vedlegget «Krav til digital arealplan». 

Aktuelle veiledere ligger på Plankartsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Krav om å følge eiendomsgrenser 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tllgjenge/ig informasjon. Hvis det
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes.

Utredninger og feltundersøke/ser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med
relevant faglig kompetanse.

Konsekvensutredningen skal være en objektiv beskrivelse av konsekvensene av planforslaget.
Beskrivelsen skal fokusere på virkningene for miljø og samfunn, og omfatte positive, negative,
direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. AIie subjektive
vurderinger skal forbeholdes kapittelet «Forslagsstillers argumentasjon» i planbeskrivelsen.

Konsekvensutredningstema (ref. forskriften § 21)
Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder:

• Naturmangfold j f . Naturmangfoldloven
• Landskap
• Forurensning (utslipp t i l luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn)
• Vannmiljø, jf. vannforskriften
• jordressurser (jordvern)
• Transportanalyse (herunder parkeringsbehov, trafikkvolum ved nytt tiltak, turveier ved

området)
• kulturminner og kulturmiljø - kulturminneutredning, samt arkitektonisk og estetisk utforming

og tilpasning

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 t i l 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.

Krav til digitalt plankart og utforming av plankartet
Planfremstilling skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard).

Plankartet skal godkjennes av kommunen (Geodata - Kart & GIS) før 1. gangsbehandling av
planforslaget. Planforslaget er ikke komplett før SOSI-fil er levert.

Leveransen for digitalt plankart skal bestå av SOSI-fil, bestemmelser og PDF-utskrift av planen.
Om krav ti l innhold, utforming, format m.m. se forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt
planregister og arealformål med tilhørende veiledning og vedlegget «Kre« til digital area/p/an».
Aktuelle veiledere ligger på Plankartsiden t i l Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Krav om å følge eiendomsgrenser

g

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://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
https://www.regjeringen.no/contentassets/11a7466184f14ef6b254fe1495064054/veileder_kart_planforskriften_2018.pdf
http://www.regjeringen.no/kartforskriften
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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. Dersom gjeldende eiendomsgrenser eller formålsgrenser i 

tilstøtende planer følges skal dette forholdet beskrives i planbeskrivelsen.  

 

KKrraavv  ttiill  ppllaannbbeesskkrriivveellsseenn  --  uuttrreeddnniinnggsstteemmaa 

Planbeskrivelsen skal utarbeides etter kommunens mal og planforslaget skal begrunnes og belyses 

med følgende illustrasjoner og utredninger:  

• 3D-illustrasjoner som viser nær- og fjernvirkning fra gateplan. Illustrasjonene skal vise 

maksimal utbygging i henhold til planforslaget og kun vise utforming/volum/arkitektoniske 

elementer som sikres i plankart og -bestemmelser. 

• Grunnforhold/geoteknisk vurdering: Planområdet ligger under marin grense, og innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleireskred i NVEs kart. Det må derfor gjøres en geoteknisk 
vurdering av området i samsvar med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-
veileder 1/2019, tabell 3.4 og vedlegg 1)». Denne utredning skal gjøres av en kvalifisert 
fagperson innen geoteknikk. I områder med antatt fare for kvikkleire/ras/skred er 
hovedregelen at det skal gjøres grunnundersøkelser som del av planarbeidet.  

• Samferdsel: Adkomst/tilkobling til offentlig vei, plassering og utforming av avkjørsel, 

trafikksikkerhet internt i planområdet og for adkomst til planområdet for myke trafikanter, 

tilgjengelighet til kollektivtrafikk, tilgjengelighet og plass for nød- og nyttekjøretøy. 

Utforming av avkjørsler og offentlige veier skal dokumenteres i forhold til 

veinorm/gatenorm/SVVs håndbøker 

• Krav og behov for parkering for bil og sykkel 

• Kulturminner og kulturmiljø: Konsekvenser av planforslaget for registrerte kulturminner og 

kulturmiljø skal dokumenteres; dokumentasjon skal utføres av en kvalifisert fagperson innen 

feltet; sentrale konklusjoner og konsekvenser skal gjenfinnes i planbeskrivelsen. 

• Vann og avløp: kapasitet og tilkoblinger, nytt anlegg 

• Overvann: I tråd med byggteknisk forskrift (TEK 17) §15-8 skal generelt overvann 
håndteres på egen grunn så langt det er mulig (dvs. uten påslipp til kommunalt nett). Dette 
er ikke alltid mulig i praksis og tretrinns-strategien med infiltrasjon, fordrøyning og sikre 
flomveier skal da legges til grunn. 

• Flomveier 

• Grønnstruktur: tilgjengelighet fra planområdet til turveier, parker og friluftsområder for 

allmennheten, tilrettelegging for rekreasjonsarealer, parker, friluftsområder og grøntdrag 

innenfor planområdet.  

• Uteoppholdsareal og lekeareal for boliger: Det skal dokumenteres hvordan planforslaget 

følger opp krav i overordnet plan til kvalitet og kvantitet, samt de konkrete kvaliteter og 

størrelser som sikres i planforslaget. Det skal dokumenteres med målsatt illustrasjonsplan 

og regnskap for private og fellesarealer. 

• Avfallshåndtering: valgt løsning, plassering av løsning og tilgang for tømming 

• Riving av eksisterende bebyggelse og redegjørelse for konsekvensene inkludert vurdering av 

bevaring og/eller gjenbruk av hele og/eller deler av bebyggelsen i et bærekrafts-

/sirkulærøkonomisk perspektiv 

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. Dersom gjeldende eiendomsgrenser eller formålsgrenser i
tilstøtende planer følges skal dette forholdet beskrives i planbeskrivelsen.

Krav til planbeskrivelsen - utredningstema
Planbeskrivelsen skal utarbeides etter kommunens mal og planforslaget skal begrunnes og belyses
med følgende illustrasjoner og utredninger:

• JD-illustrasjoner som viser nær- og fjernvirkning fra gateplan. Illustrasjonene skal vise
maksimal utbygging i henhold t i l planforslaget og kun vise utforming/volum/arkitektoniske
elementer som sikres i plankart og -bestemmelser.

• Grunnforhold/geoteknisk vurdering: Planområdet ligger under marin grense, og innenfor
aktsomhetsområde for kvikkleireskred i NVEs kart. Det må derfor gjøres en geoteknisk
vurdering av området i samsvar med NVEs veileder <!:Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE-
veileder 1/2019, tabell 3.4 og vedlegg 1),»_Denne utredning skal gjøres av en kvalifisert
fagperson innen geoteknikk. I områder med antatt fare for kvikkleire/ras/skred er
hovedregelen at det skal gjøres grunnundersøke/ser som del av planarbeidet.

• Samferdsel: Adkomst/tilkobling t i l offentlig vei, plassering og utforming av avkjørsel,
trafikksikkerhet internt i planområdet og for adkomst t i l planområdet for myke trafikanter,
tilgjengelighet t i l kollektivtrafikk, tilgjengelighet og plass for nød- og nyttekjøretøy.
Utforming av avkjørsler og offentlige veier skal dokumenteres i forhold ti l
veinorm/gatenorm/SVVs håndbøker

• Krav og behov for parkering for bil og sykkel

• Kulturminner og kulturmiljø: Konsekvenser av planforslaget for registrerte kulturminner og
kulturmiljø skal dokumenteres; dokumentasjon skal utføres av en kvalifisert fagperson innen
feltet; sentrale konklusjoner og konsekvenser skal gjenfinnes i planbeskrivelsen.

• Vann og avløp: kapasitet og tilkoblinger, nytt anlegg

• Overvann:/ tråd med byggteknisk forskrift (TEK 17) § 15-8 skal generelt overvann
håndteres på egen grunn så langt det er mulig (dvs. uten påslipp til kommunalt nett} Dette
er ikke alltid mulig i praksis og tretrinns-strategien med infiltrasjon, fordrøyning og sikre
f/omveier skal da legges til grunn.

• Flomveier

• Grønnstruktur: tilgjengelighet fra planområdet ti l turveier, parker og friluftsområder for
allmennheten, tilrettelegging for rekreasjonsarealer, parker, friluftsområder og grøntdrag
innenfor planområdet.

• Uteoppholdsareal og lekeareal for boliger: Det skal dokumenteres hvordan planforslaget
følger opp krav i overordnet plan ti l kvalitet og kvantitet, samt de konkrete kvaliteter og
størrelser som sikres i planforslaget. Det skal dokumenteres med målsatt illustrasjonsplan
og regnskap for private og fellesarealer.

• Avfallshåndtering: valgt løsning, plassering av løsning og tilgang for tømming

• Riving av eksisterende bebyggelse og redegjørelse for konsekvensene inkludert vurdering av
bevaring og/ eller gjenbruk av hele og/ eller deler av bebyggelsen i et bærekrafts-
/ sirkulærøkonomisk perspektiv
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• Gjennomføring av planen: rekkefølgekrav, avhengigheter, kjøp av grunn, rettigheter til bruk 

av privat areal og/eller offentlig areal, anleggsfasen 

• Spisse tilstrekkelig hvilket formål planen kan og ikke kan omfatte. 

• Jordbruk: drift av landbruksjord, og planens forhold til Jordloven 

 

RROOSS--aannaallyyssee 

Det skal utarbeides ROS-analyse. Metodikk, struktur og oppbygging skal følge veilederen 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (2017).  

 

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.  

 

Konklusjonene i ROS-analysen skal følges opp i planbeskrivelsen og tiltak skal følges opp og sikres 

i plankart og -bestemmelser.  

 

PPrroosseessss  oogg  ffrreemmddrriifftt   

FFrraammddrriifftt  ffoorr  ppllaannaarrbbeeiiddeett 

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. 

 

HHeennvveennddeellsseerr  ii  ttiillkknnyyttnniinngg  ttiill  ssaakkeenn  sskkaall  ggåå  ttiill  kommunepost@drammen.kommune.no,,  sseetttt  ggjjeerrnnee  

ssaakkssbbeehhaannddlleerr  oogg  ccoo--ssaakkssbbeehhaannddlleerr  ppåå  kkooppii..   

KKrraavv  ttiill  vvaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt  aavv  ppllaannaarrbbeeiidd 

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 

• Gjennomføring av planen: rekkefølgekrav, avhengigheter, kjøp av grunn, rettigheter t i l bruk
av privat areal og/ eller offentlig areal, anleggsfasen

• Spisse tilstrekkelig hvilket formål planen kan og ikke kan omfatte.

• Jordbruk: drift av landbruksjord, og planens forhold t i l Jordloven

ROS-analyse
Det skal utarbeides ROS-analyse. Metodikk, struktur og oppbygging skal følge veilederen
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (2017).

Hensikten med ROS-analysen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta
samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. AIie 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.

Konklusjonene i ROS-analysen skal følges opp i planbeskrivelsen og tiltak skal følges opp og sikres
i plankart og -bestemmelser.

Prosess og fremdrift
Framdrift for planarbeidet
Planadministrasjonen er åpen for dialogmøter underveis i planarbeidet og oppfordrer t i l 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 t id 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 og co-saksbehandler på kopi.

Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Behov for skriftlig tillatelse t i l 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 t i l varslingsmateriale, som oppfyller kravene nedenfor, t i l planadministrasjonen. I tillegg skal
avgrensning av planområdet som SOSI-fil og forslag t i l adresseliste med naboer, offentlige
myndigheter og andre interessenter sendes kommunen. Når varslingsmaterialet er omforent, vil
planadministrasjonen gi tillatelse t i l varsling og kunngjøring i eget brev.

Krav t i l varslingsmateriale

11

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
mailto:kommunepost@drammen.kommune.no


 

12 

 

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. 

▪ 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 

Planområdet ligger i aktsomhetsområde for kvikkleireskred, og det må i planmaterialet 

dokumenteres at NVE er blitt varslet ved oppstart av planarbeidet i denne saken. 
Planadministrasjonen anbefaler at det sendes eget varslingsbrev til NVE der det gjøres spesielt 

oppmerksom på forholdene innenfor planområdet. 

 
Naboliste bestilles via https://infoland.ambita.com. 

 

 

BBeekkrreefftteellssee  oogg  ffoorrbbeehhoolldd 

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 

 

Lene Trosten Kaspersen 

Rådgiver 

 

Richard Sletten Nilsen 

Avdelingsleder arealplan 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

 

Vedlegg: 

Oppstartsmøtereferat Eikveien 54 

 

 

 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i form av avisannonse, brev t i l berørte parter
med kopi t i l 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.
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
Planområdet ligger i aktsomhetsområde for kvikkleireskred, og det må i planmaterialet
dokumenteres at NVE er blitt varslet ved oppstart av planarbeidet i denne saken.
Planadministrasjonen anbefaler at det sendes eget varslingsbrev t i l NVE der det gjøres spesielt
oppmerksom på forholdene innenfor planområdet.

Naboliste bestilles via https:/ /infoland.ambita.com.

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 t i l krav om
endring av prosjektet og / eller endring av fremdriften i planarbeidet.

Med hilsen

Lene Trosten Kaspersen
Rådgiver

Richard Sletten Nilsen
Avdelingsleder arealplan

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
Oppstartsmøtereferat Eikveien 54
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Vedlegg – sjekkliste «Krav til digital 

arealplan» 
Krav til digital arealplan 
Krav til digital levering og utforming av planforslag er hjemlet i plan- og bygningslovens § 2-1, 2.ledd 

og § 6 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  

 

Krav til digital arealplan sendes forslagsstiller sammen med referat fra oppstartsmøtet. Forslagstiller 

må redegjøre for om kravene er oppfylt og leveres sammen med digital arealplan og aktuelle vedlegg.  

 

Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende, da det kan være forhold som ikke er belyst, men som 

kreves av levering til det digitale planmaterialet. 

 

Drammen kommune kontrollerer innsendt digital arealplan og leverer rapport med utgangspunkt i 

kravene under. 

 

Kart og planforskriftens § 10 Særskilte krav til digital arealplan 
For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, må 

datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. Kommunen 

skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis kravene ikke er 

oppfylt, og summarisk oppgi avvikene. 12-ukersfristen etter § 1 i forskrift om tidsfrister, og sanksjoner 

ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og 

bygningsloven stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler 

materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn. 

 

De tekniske kravene er spesifisert i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 

(NPAD), som ligger på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-

bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/ 

 

1. Planoppstart 
Før eller i oppstartsmøtet anbefales det at man går gjennom sjekklisten. Spesielt følgende punkter fra 

sjekklisten bør avklares tidlig: 

 

PPuunnkktt  33..  KKaarrttggrruunnnnllaagg 

▪ Basiskartet, er området tilstrekkelig kartlagt?  

▪ Eiendomsgrenser; er det fastlagt/avklart?  

▪ Er det behov for å opprette veinavnsak? 

▪ Tilstøtende reguleringsplaner; overlapp eller glipper? Skal noe utgå eller erstattes? 

▪ Kunnskapsgrunnlaget - er kommunens bekreftede DOK tilgjengelig? 

 

PPuunnkktt  66..  UUttffoorrmmiinngg  aavv  ppllaanneenn   

▪ PlanID - Plannavn og/eller områdenavn 

▪ Innhold og utforming av tittelfelt og tegnforklaring 

▪ Krav til dokumentasjon for å anse planforslaget som godt nok opplyst og dermed komplett 

 

PPuunnkktt  77..  OOvveerrsseennddeellssee  aavv  ppllaannffoorrssllaagg   

▪ Ønsker kommunen to sosi-filer, dvs. digitalt planomriss i tillegg for bruk i planoppstarten? 

Vedlegg - sjekkliste <<Krav til digital
arealplan>>
Krav t i l digital arealplan
Krav t i l digital levering og utforming av planforslag er hjemlet i plan- og bygningslovens § 2-1, 2.ledd
og § 6 i forskrift om behandling av private forslag t i l detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Krav t i l digital arealplan sendes forslagsstiller sammen med referat fra oppstartsmøtet. Forslagstiller
må redegjøre for om kravene er oppfylt og leveres sammen med digital arealplan og aktuelle vedlegg.

Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende, da det kan være forhold som ikke er belyst, men som
kreves av levering t i l det digitale planmaterialet.

Drammen kommune kontrollerer innsendt digital arealplan og leverer rapport med utgangspunkt i
kravene under.

Kart og planforskriftens§ 10 Særskilte krav ti l digital arealplan
For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, må
datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. Kommunen
skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis kravene ikke er
oppfylt, og summarisk oppgi avvikene. 12-ukersfristen etter § 1 i forskrift om tidsfrister, og sanksjoner
ved overskridelse av fristene, for private forslag ti l detaljregulering etter § 12-11 i plan- og
bygningsloven stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding t i l forslagsstiller påviser de mangler
materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.

De tekniske kravene er spesifisert i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
(NPAD), som ligger på https:/ /www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremsti1ling-av-arealplaner/id2474368/

1. Planoppstart
Før eller i oppstartsmøtet anbefales det at man går gjennom sjekklisten. Spesielt følgende punkter fra
sjekklisten bør avklares tidlig:

Punkt 3. Kartgrunnlag
Basiskartet, er området tilstrekkelig kartlagt?
Eiendomsgrenser; er det fastlagt/avklart?
Er det behov for å opprette veinavnsak?
Tilstøtende reguleringsplaner; overlapp eller glipper? Skal noe utgå eller erstattes?
Kunnskapsgrunnlaget - er kommunens bekreftede DOK tilgjengelig?

Punkt 6. Utforming av planen
PlanID - Plannavn og/ eller områdenavn
Innhold og utforming av tittelfelt og tegnforklaring
Krav t i l dokumentasjon for å anse planforslaget som godt nok opplyst og dermed komplett

Punkt 7. Oversendelse av planforslag
Ønsker kommunen to sosi-filer, dvs. digitalt planomriss i tillegg for bruk i planoppstarten?
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▪ Hvordan håndteres endringer av plankartet underveis i planprosessen?  

▪ Det anbefales på det sterkeste å avklare hvem som skal gjøre eventuelle rettinger/endringer 

av planmaterialet etter offentlig ettersyn. 

 
2. Mottak av digital reguleringsplan i kommunen 
Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister. 

Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak i kommunen. 

 
DDeerrssoomm  iinnnnlleevveerrtt  ppllaannffoorrssllaagg  iikkkkee  ttiillffrreeddssssttiilllleerr  kkrraavveennee  ssppeessiiffiisseerrtt  ii  ddeettttee  ddookkuummeenntteett,,  vviill  
ppllaannuuttkkaasstteett  bbllii  rreettuurrnneerrtt  ffoorrssllaaggssssttiilllleerr  mmeedd  mmeellddiinngg  oomm  mmaanngglleerr  ssoomm  mmåå  rreetttteess  fføørr  nnyy  oovveerrsseennddeellssee..  
DDeerr  bbaarree  mmiinnddrree  rreettttiinnggeerr  eerr  ppååkkrreevvdd,,  kkaann  kkoommmmuunneenn  sseellvv  rreettttee  oopppp,,  eevv..  mmoott  eett  ttiilllleeggggssggeebbyyrr.. 
 

Planforslaget ansees ikke komplett før materialet i punkt 7 i sjekklisten under er mottatt. Når 

leveransen er godkjent, kan førstegangsbehandling av planen starte. 

 
3. SOSI-kontroll - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - standard for plan 
SOSI-kontroll er et program for å kvalitetskontrollere SOSI-filer. SOSI-Vis/SOSI kontroll kan lastes 

ned fra linken http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/Programmer-og-verktoy/. 

 

Dersom prinsippene i sjekklisten er fulgt, skal ikke SOSI-kontroll rapportere feilmeldinger. 

Planforslaget skal ikke oversendes fra forslagsstiller til kommunene før SOSI-kontroll går gjennom 

uten feilmeldinger. Rapporten fra SOSI-kontroll skal da legges ved leveransen. 

 

NNBB!!  SSOOSSII--kkoonnttrroolllleenn  aavvddeekkkkeerr  bbllaanntt  aannnneett  iikkkkee  ffeeiill  ii  bbrruukk  aavv:: 

▪ formål 

▪ planstatus 

▪ plantype 

▪ planID 

▪ geometri 

 

Utformingen av arealplaner skal være i henhold til gjeldene nasjonale produktspesifikasjoner. 

 

4. Krav til digital arealplan 
 
TTEEMMAA KKrraavv 

11..  RReeffeerraannssee--ssyysstteemm EErr  ppllaanneenn  uuttaarrbbeeiiddeett  ii  hheennhhoolldd  ttiill  aavvttaalltt  rreeffeerraannsseessyysstteemm?? 

 ▪ Planen er kartfestet i samme koordinatsystem som de utleverte 

grunnkartdataene (EUREF89, UTM-sone 32). Informasjon om 

dette står i hodet på SOSI-filen. 

▪ Planen inneholder forslag til byggeområder der det er strenge 

geometriske toleransekrav. Geodetisk referanseramme i planen 

skal være EUREF89 med soneinndeling UTM32 

22..  SSOOSSII--ssttaannddaarrddeenn ▪ EErr  ppllaannddaattaaeennee  kkooddeett  eetttteerr  ggjjeellddeennddee  SSOOSSII  

pprroodduukkttssppeessiiffiikkaassjjoonn??   

▪ DDeett  sskkaall  kkuunn  aannvveennddeess  kkooddeevveerrddiieerr,,  tteekksstt  oogg  ggeeoommeettrriittyyppeerr  

ssoomm  eerr  aannggiitttt  ii  NNaassjjoonnaall  pprroodduukkttssppeessiiffiikkaassjjoonn  ffoorr  aarreeaallppllaann  oogg  

ddiiggiittaalltt  ppllaannrreeggiisstteerr 

Hvordan håndteres endringer av plankartet underveis i planprosessen?
Det anbefales på det sterkeste å avklare hvem som skal gjøre eventuelle rettinger/ endringer
av planmaterialet etter offentlig ettersyn.

2. Mottak av digital reguleringsplan i kommunen
Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister.
AIie private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak i kommunen.

Dersom innlevert planfors/ag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert i dette dokumentet, vil
planutkastet bli returnert forslagsstiller med melding om mangler som m.i rettes før ny oversendelse.
Der bare mindre rettinger er pAkrevd, kan kommunen selv rette opp, ev. mot et tilleggsgebyr.

Planforslaget ansees ikke komplett før materialet i punkt 7 i sjekklisten under er mottatt. Når
leveransen er godkjent, kan førstegangsbehandling av planen starte.

3. SOSI-kontroll - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - standard for plan
SOSI-kontroll er et program for å kvalitetskontrollere SOSI-filer. SOSI-Vis/SOSI kontroll kan lastes
ned fra linken http:/ /www.kartverket.no/ geodataarbeid/ standarder/ sosi/Programmer-og-verktoy/.

Dersom prinsippene i sjekklisten er fulgt, skal ikke SOSI-kontroll rapportere feilmeldinger.
Planforslaget skal ikke oversendes fra forslagsstiller t i l kommunene før SOSI-kontroll går gjennom
uten feilmeldinger. Rapporten fra SOSI-kontroll skal da legges ved leveransen.

NB! SOSI-kontrollen avdekker blant annet ikke feil i bruk av:
formål
planstatus
plantype
planID
geometri

Utformingen av arealplaner skal være i henhold t i l gjeldene nasjonale produktspesifikasjoner.

4. Krav ti l digital arealplan

TEMA Krav
1. Referanse-system Er planen utarbeidet i henhold t i l avtalt referansesystem?

Planen er kartfestet i samme koordinatsystem som de utleverte
grunnkartdataene (EUREF89, UTM-sone 32). Informasjon om
dette står i hodet på SOSI-filen.
Planen inneholder forslag t i l byggeområder der det er strenge
geometriske toleransekrav. Geodetisk referanseramme i planen
skal være EUREF89 med soneinndeling UTM32

2. SOSI-standarden Er plandataene kodet etter gjeldende SOSI
produktspesifikasjon?
Det skal kun anvendes kodeverdier, tekst og geometrityper
som er angitt i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister
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Planen er utarbeidet etter SOSI-standarden, gjeldende SOSI-versjon er 

brukt. 

33..  KKaarrttggrruunnnnllaagg HHaarr  ppllaannddaattaaeennee  bblliitttt  kkoonnssttrruueerrtt  mmeedd  uuttggaannggssppuunnkktt  ii  ggjjeellddeennddee  

kkaarrttggrruunnnnllaagg??   

EErr  nnøøddvveennddiigg  kkuunnnnsskkaappssggrruunnnnllaagg  ttiillggjjeennggeelliigg??  ((DDeett  ooffffeennttlliiggee  

kkaarrttggrruunnnnllaaggeett)) 

3.1 Dato for kartgrunnlag Kartgrunnlag som er benyttet for konstruksjon av planforslag har 

uttaksdato nyere enn 6 mnd., regnet fra dato for innsendelse av endelig 

planforslag. 

 

Kartgrunnlaget skal videre være nyere enn 6 mnd. på 

vedtakstidspunktet for planen. 

3.2 Basiskart 

 

Basiskartet skal være presentert i gråtone (RGB 153-153-153) uten 

fylte flater. 

 

Basiskart er geodata i plankartet som ikke er gjenstand for vedtak, jf. 

Kart- og planforskriften § 2 e). Basiskartet for en plan skal inneholde 

de elementene som er viktige for å forstå planen, det vil si at man skal 

kunne kjennes seg igjen i området, de eksisterende forhold og planens 

virkning på disse tingene. 

 

Som eksisterende forhold regnes høydeinformasjon, stedsnavn, 

eiendomsgrenser, veier, stier, bygninger, kulturminner, 

elver/bekker/kystkontur, o.l. 

3.3 Eiendomsgrenser 

 

▪ Kreves det klarlegging av eiendomsgrenser?  

▪ Skal eksisterende eiendomsgrenser oppheves? 

 

Der avgrensningen av arealformålene i planen sammenfaller med 

eiendomsgrenser skal gjeldende grenser hentes fra Matrikkelen. 

 

Hvis det er unøyaktige eiendomsgrenser, eller hvis nærmere 

undersøkelse ikke gir svar på hvor grensene går, kan kommune kreve de 

eksisterende eiendomsgrensene avklart gjennom en 

oppmålingsforretning iht.  PBL § 33-2 og matrikkelloven §17. 

3.4 Kommunegrense Der plangrensen sammenfaller med kommunegrensen skal gjeldende 

kommunegrense hentes fra Matrikkelen. 

3.5 Tilstøtende 

reguleringsplaner 

 

Hvis det finnes tilstøtende reguleringsplaner, skal grensene på disse 

planene følges. Det bør ikke være gap eller overlapp i kommunens 

plandatabase. 

 

Skal planen endre deler av den tilstøtende reguleringsplanen, kan det 

tillates overlapp. 

 

EEnnddrriinngg  eelllleerr  oopppphheevviinngg  aavv  ddeelleerr  aavv  eenn  ttiillssttøøtteennddee  ppllaann,,  mmåå  ffrraammggåå  
ttyyddeelliigg  ii  ddee  øøvvrriiggee  ssaakkssddookkuummeenntteennee..  FFoorr  oopppphheevviinngg  mmåå  eeggeett  vveeddttaakk  
ffoorreettaass.. 

3.6 Veiparseller og 

veinavn 

Ut fra hensynet til framkommelighet og folks liv og helse ved utbygging 

av nye områder: 

Planen er utarbeidet etter SOSI-standarden, gjeldende SOSI-versjon er
brukt.

3. Kartgrunnlag Har plandataene blitt konstruert med utgangspunkt i gjeldende
kartgrunnlag?
Er nødvendig kunnskapsgrunnlag tilgjengelig? (Det offentlige
kartgrunnlaget)

3.1 Dato for kartgrunnlag Kartgrunnlag som er benyttet for konstruksjon av planforslag har
uttaksdato nyere enn 6 mnd., regnet fra dato for innsendelse av endelig
planforslag.

Kartgrunnlaget skal videre være nyere enn 6 mnd. på
vedtakstidspunktet for planen.

3.2 Basiskart Basiskartet skal være presentert i gråtone (RGB 153-153-153) uten
fylte flater.

Basiskart er geodata i plankartet som ikke er gjenstand for vedtak, jf.
Kart- og planforskriften § 2 e). Basiskartet for en plan skal inneholde
de elementene som er viktige for å forstå planen, det vil si at man skal
kunne kjennes seg igjen i området, de eksisterende forhold og planens
virkning på disse tingene.

Som eksisterende forhold regnes høydeinformasjon, stedsnavn,
eiendomsgrenser, veier, stier, bygninger, kulturminner,
elver/bekker/kystkontur, o.l.

3.3 Eiendomsgrenser Kreves det klarlegging av eiendomsgrenser?
Skal eksisterende eiendomsgrenser oppheves?

Der avgrensningen av arealformålene i planen sammenfaller med
eiendomsgrenser skal gjeldende grenser hentes fra Matrikkelen.

Hvis det er unøyaktige eiendomsgrenser, eller hvis nærmere
undersøkelse ikke gir svar på hvor grensene går, kan kommune kreve de
eksisterende eiendomsgrensene avklart gjennom en
oppmålingsforretning iht. PBL § 33-2 og matrikkelloven § 17.

3.4 Kommunegrense Der plangrensen sammenfaller med kommunegrensen skal gjeldende
kommunegrense hentes fra Matrikkelen.

3.5 Tilstøtende
reguleringsplaner

Hvis det finnes tilstøtende reguleringsplaner, skal grensene på disse
planene følges. Det bør ikke være gap eller overlapp i kommunens
plandatabase.

Skal planen endre deler av den tilstøtende reguleringsplanen, kan det
tillates overlapp.

Endring eller oppheving av deler av en tilstøtende plan, m.i framgA
tydelig i de øvrige saksdokumentene. For oppheving m.i eget vedtak
foretas.

3.6 Veiparseller og
veinavn

Ut fra hensynet t i l framkommelighet og folks liv og helse ved utbygging
av nye områder:
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Avklares veiparseller og veinavn som del av eller parallelt med 

planprosessen? 

3.7 Temakart Hvilke datasett fra kunnskapsgrunnlag (kommunens DOK) skal legges til 

grunn for utforming og vurdering av planforslaget? 

44..  KKoonnssttrruukkssjjoonn EErr  ppllaanneenn  kkoonnssttrruueerrtt  mmaatteemmaattiisskk  kkoorrrreekktt  eetttteerr  nnoorrmmaallee,,  ggeeoommeettrriisskkee  

pprriinnssiippppeerr?? 

 Kontroll av veigeometri må i de fleste tilfeller gjøres i egne 
programvarer/moduler for veiplanlegging 

▪ Veikant skal være parallelle med senterlinje (unntak kan være 

overgangskurver i forbindelse med veikryss, skråningsareal 

m.m.) 

▪ Kurver konstrueres med radius slik at overganger  

rettlinje-bue eller bue-bue er i tangeringspunktene. 

▪ Unødvendig bruk av kurver skal unngås der det åpenbart er 

ment å være rettlinjer. 

▪ Konstruerte mål på veibredder og radier skal legges inn som 

påskrift på planen (..OBJTYPE RpPåskrift), der det er vesentlig 

å formidle denne informasjonen. 

Oppgitte mål skal være i overensstemmelse med faktiske, 

konstruerte mål. 

55..  TTooppoollooggii TTiillffrreeddssssttiilllleerr  ppllaannddaattaaeennee  ggjjeellddeennddee  rreegglleerr  ffoorr  ttooppoollooggii?? 

 ▪ SOSI-kontroll gir ingen feilmeldinger. 

▪ Alle formålsgrenser skal henge sammen.  

▪ Innenfor planområdet skal hele området være dekket av 

arealformål.  

▪ Formålsgrense mellom to formål skal kun være en linje. 

Formålsområdene skal derfor ikke være overlappende.  

▪ Bestemmelses-/hensynssoner er korrekt framstilt. 

▪ Vær spesielt oppmerksom på overlappende bestemmelses-

/hensynssoner. 

▪ Formålsgrensen skal være identisk med planens begrensning i 

ytterkant av planen.  

▪ Dersom to linjer med forskjellige objektkode skal ligge dobbelt 

(for eksempel formålsgrense og hensynssonegrense), skal den 

ene linjen være en kopi av den andre.  

▪ Ingen punkt, linjer, flater eller tekst skal befinne seg utenfor 

plangrensen. 

66..  UUttffoorrmmiinngg  aavv  ppllaanneenn EErr  ppllaanneenn  uuttaarrbbeeiiddeett  iihhtt..  ddeeppaarrtteemmeenntteettss  vveeiilleeddeerr??   

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--

og-bygningsloven/plan/veiledning-om-

planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/   

6.1 Arealplanen skal bestå 

av (minimumskrav): 

 

• plankart 

• planbestemmelser, samt illustrasjoner som er gjort juridisk 

bindende gjennom bestemmelse 

• planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige 

vedtakelse, jf. plan- og bygningsloven § 4-2. 

• SOSI-fil 

Avklares veiparseller og veinavn som del av eller parallelt med
planprosessen?

3.7 Temakart Hvilke datasett fra kunnskapsgrunnlag (kommunens DOK) skal legges t i l
grunn for utforming og vurdering av planforslaget?

4. Konstruksjon Er planen konstruert matematisk korrekt etter normale, geometriske
prinsipper?
Kontroll av veigeometri må i de fleste tilfeller gjøres i egne
programvarer/moduler for veiplanlegging

Veikant skal være parallelle med senterlinje (unntak kan være
overgangskurver i forbindelse med veikryss, skråningsareal
rn.rn.)
Kurver konstrueres med radius slik at overganger
rettlinje-bue eller bue-bue er i tangeringspunktene.
Unødvendig bruk av kurver skal unngås der det åpenbart er
ment å være rettlinjer.
Konstruerte mål på veibredder og radier skal legges inn som
påskrift på planen (..OBJTYPE RpPåskrift), der det er vesentlig
å formidle denne informasjonen.
Oppgitte mål skal være i overensstemmelse med faktiske,
konstruerte mål.

5. Topologi Tilfredsstiller plandataene gjeldende regler for topologi?
SOSI-kontroll gir ingen feilmeldinger.
AIie formålsgrenser skal henge sammen.
Innenfor planområdet skal hele området være dekket av
arealformål.
Formålsgrense mellom to formål skal kun være en linje.
Formålsområdene skal derfor ikke være overlappende.
Bestemmelses-/hensynssoner er korrekt framstilt.
Vær spesielt oppmerksom på overlappende bestemmelses-
/hensynssoner.
Formålsgrensen skal være identisk med planens begrensning i
ytterkant av planen.
Dersom to linjer med forskjellige objektkode skal ligge dobbelt
(for eksempel formålsgrense og hensynssonegrense), skal den
ene linjen være en kopi av den andre.
Ingen punkt, linjer, flater eller tekst skal befinne seg utenfor
plangrensen.

6. Utforming av planen Er planen utarbeidet iht. departementets veileder?
h t t s : / /www.regjeringen.no/no/tema/ lan-bygg-og-eiendom/ I a n - -
og-bygningsloven/lan/veiledning-om-
lanlegging/lankartsiden/fremsti l l ing-av-areallaner/id2474368/

6.1 Arealplanen skal bestå • plankart
av (minimumskrav): • planbestemmelser, samt illustrasjoner som er gjortjuridisk

bindende gjennom bestemmelse

• planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige
vedtakelse, j f . plan- og bygningsloven § 4-2.

• SOSI-fil
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SSOOSSII--ffiill,,  ppllaannkkaarrtt  oogg  bbeesstteemmmmeellsseerr  sskkaall  iinnnneehhoollddee  iiddeennttiisskk  iinnffoorrmmaassjjoonn.. 

6.2 Arealplan med flere 

vertikalnivåer 

Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende 

vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert nivå når dette er 

nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå. 

 

Ved regulering i flere vertikale nivåer skal alle plannivåer leveres på 

separate sosi-filer. 

  

FFøøllggeennddee  iinnnnhhoolldd  oogg  ooppppllyyssnniinnggeerr  sskkaall  ffrraammggåå  aavv  aarreeaallppllaannkkaarrtteett 

• Det skal framkomme av tittelfeltet av hvilken behandling 

planen skal fram til 

• Plannavn (se pkt.7) 

• Nasjonal arealplan-ID 

• Tegnforklaring med beskrivelse av punkt, linjer, flater og 

symbol. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir 

rettslige virkninger og annen informasjon 

• Nordpil, målestokktall, målestokklinjal, rutenett med 

benevnelse. Rutenett skal være 50 eller 100 meter 

• Husk både feltnavn og påskrift på formålene (sikrer lik 

framstilling i PDF og innsyn pga ulike uttegningsregler i 

programvarene) 

• Angivelse av horisontalt geodetisk referanseramme, med 

tilhørende soneinndeling EUREF89-UTM32 

• Angivelse av vertikalt datum NN2000 

• Dato og kilde for geodata som er brukt i grunnkartet 

• Navn på forslagsstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt 

revidert kartet 

• Informasjon om planens behandling 

• Dato for revisjon av plankartet  

6.3.13  Saksnummer 

6.3 Innhold og 

opplysninger i 

arealplankartet 

▪ Øvrige krav til dokumentasjon avklares i oppstartsmøtet. 
▪ Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn det som er 

juridisk bindende, må det lages en/flere illustrasjonsplan(er) i 
tillegg til plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av 
illustrasjonsplaner, men man må følge Del 3. Spesifikasjon for 
SOSI plan for koding av planflaten.  

▪ Øvrige dokumenter kan være illustrasjoner 
(bilder/illustrasjonsplan/modeller/3D/snitt), sol-
/skyggestudie, rapporter/vurderinger, parkerings- og/eller 
arealregnskap. 

77..  OOvveerrsseennddeellssee  aavv  

ppllaannffoorrssllaagg 

PPllaannffoorrssllaagg  ssoomm  sseennddeess  iinnnn  ttiill  11..ggaannggssbbeehhaannddlliinngg  sskkaall  oommffaattttee  fføøllggeennddee  

mmaatteerriiaallee:: 

▪ Plandataene i SOSI-format - 1 eller 2 filer; fullt innhold 

samt planomriss (planomriss = RpGrense og RpOmråde,  

NPAD Del 3-3 kap. 4.1.2.1) 

 

▪ Basisdataene i SOSI-format. 

SOSI-fil, plankart og bestemmelser skal inneholde identisk informasjon.
6.2 Arealplan med flere Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende
vertikalnivåer vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert nivå når dette er

nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå.

Ved regulering i flere vertikale nivåer skal alle plannivåer leveres på
separate sosi-filer.

6.3 Innhold og Følgende innhold og opplysninger skal framgå av arealplankartet
opplysninger i • Det skal framkomme av tittelfeltet av hvilken behandling
arealplankartet planen skal fram ti l

• Plannavn (se pkt.7)

• Nasjonal arealplan-ID

• Tegnforklaring med beskrivelse av punkt, linjer, flater og
symbol. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir
rettslige virkninger og annen informasjon

• Nordpil, målestokktall, målestokklinjal, rutenett med
benevnelse. Rutenett skal være 50 eller 100 meter

• Husk både feltnavn og påskrift på formålene (sikrer lik
framstilling i PDF og innsyn pga ulike uttegningsregler i
programvarene)

• Angivelse av horisontalt geodetisk referanseramme, med
tilhørende soneinndeling EUREF89-UTM32

• Angivelse av vertikalt datum NN2000

• Dato og kilde for geodata som er brukt i grunnkartet

• Navn på forslagsstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt
revidert kartet

• Informasjon om planens behandling

• Dato for revisjon av plankartet
6.3.13 Saksnummer

Øvrige krav tii dokumentasjon avklares i oppstartsmøtet.
Dersom det er ønskelig å vise flere deta/jer enn det som er
juridisk bindende, må det lages en/flere J/lustrasjonsp/an(er) i
til/egg tii plankartet. Det stil/es ingen krav tii utforming av
11//ustrasjonsp/aner, men man må følge Del 3. Spesifikasjon for
SOSI plan for koding av planflaten.
Øvrige dokumenter kan være Illustrasjoner
(bilder/Illustrasjonsplan/ modeller/JD/snitt), sol-
/skyggestudie, rapporter/vurderinger, parkerings- og/eller
arealregnskap.

7. Oversendelse av Planforslag som sendes inn til 1.gangsbehandling skal omfatte følgende
planforslag materiale:

Plandataene i SOSI-format - 1 eller 2 filer; fullt innhold
samt planomriss (planomriss = RpGrense og RpOmråde,
NPAD Del 3 - 3 kap. 4.1.2.1)
Basisdataene i SOSI-format.
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▪ Dokumentasjon av utført SOSI-kontroll (*.txt-filen som 

SOSI-kontroll genererer). 

▪ Avledet PDF-fil av planen i farger. 

▪ Plandokumenter på redigerbart tekstformat (eks. Word) 

(planbestemmelser, planbeskrivelse med mer) pga 

håndtering av planen i digitalt planregister. 

Krav utover dette må spesifiseres og avtales i oppstartsmøtet, se 
innledning og pkt. 6 Utforming av planen. 

PPllaannnnaavvnn  oogg  ppllaannIIDD   PPllaannnnaavvnn  oogg  ppllaannIIDD  aavvkkllaarreess  fføørr  eelllleerr  ii  ooppppssttaarrttssmmøøtteett 

Navnet på en plan skal vise til offentlige steds-, gårds- eller veinavn (jf. 

bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn). Det anbefales å 

kvalitetssjekke navnebruken opp mot Sentralt stedsnamnregister (SSR). 

Navnet kan med fordel også sjekkes opp mot datasettet historiske 

stedsnavn hvis kommunen har gjort en slik kartlegging.  

 

Dokumentasjon av utført SOSI-kontroll (*.txt-f i len som
SOSI-kontroll genererer).
Avledet PDF-fi l av planen i farger.
Plandokumenter på redigerbart tekstformat (eks. Word)
(planbestemmelser, planbeskrivelse med mer) pga
håndtering av planen i digitalt planregister.

Krav utover dette må spesifiseres og avtales i oppstartsmøtet, se
innledning og pkt. 6 Utforming av planen.

Plannavn og planlD Plannavn og planlD avklares før eller i oppstartsmøtet
Navnet på en plan skal vise t i l offentlige steds-, gårds- eller veinavn Uf.
bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn). Det anbefales å
kvalitetssjekke navnebruken opp mot Sentralt stedsnamnregister (SSR).
Navnet kan med fordel også sjekkes opp mot datasettet historiske
stedsnavn hvis kommunen har gjort en slik kartlegging.
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