NEDRE EIKER
KOMMUNE
Planmal for reguleringssaker

Oppstartsmøtets formål er å avklare forutsetninger for god framdrift i planprosessen.
Det gjøres oppmerksom på at de forutsetninger som er fremkommet i dette referatet kan bli
endret som resultat av senere politisk behandling eller forhold i selve planarbeidet.
Plan: Reguleringsplan Haftornveien sør,
Steinberg

Saksnr.:
PlaniD.: 20120004
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tirsda~

18.09.2012
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Fra kommunen (NEK)

Erik Aasen

Steen R. Jacobsen

Carl Erik Utengen, Arkitektgruppen
Drammen
Thorbjørn Faber Geirbo

SAKSOPPLYSNINGER
l. Planforutsetnin er

.Fylles ut av kommunen.

1.1 Plantype

r

Områderegulering (Pbl § 12-2)

P'

Detaljregulering (Pbl § 12-3)

r

Endring av Regu leringsplan (Pbl § 12- 14), Dato gjeldende plan: .... .. .... ..........

1.2 Foruten kommuneplanens arealdel omfattes/hjemles planen av følgende gjeldende planer :

r
r
r

Kommunedelplan ...... ...... .......... ............... ................ ............ .. .................. ..... ........... ................ .
Områdeplan .. . . . .. ............. . ... . .. . .. . . . .............................. .. . . ....... ... . .. . ... .. ......... .
Statlig plan, Regional plan, m.m.: .......... ......................................................... .. ................. ..

1.3 Planstatus

1

Planen ligger i fullstendig uregulert område

r.

Planen vil delvis erstatte fø lgende planer: «Ny E76 Evja- Øvre Eiker grense» vedtatt
12.12.1984

1.4 Pågående planarbeid i området

1

Det pågår ikke annet planarbeid i området.

r.

Det pågår følgende planarbeid i området:

Regu lering avE 134 - Fysiske midtdeler.
Merknader:
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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

2. Planprosess ut fra Planutkastets samsvar med overordnede planer

l :lill rHTlilm'JIIItt• •••

IL'! l l

2.1 Statlig l regional plan

r.
("'

Planutkastet samsvarer med statlig l regional plan
-dvs. planprosess A eller B: enkel eller sammensatt detaljplan
Planutkastet ~med statlig l regional plan
-dvs. planprosess C eller D: innfløkt detaljplan

2.2 Kommuneplanens arealdel (KPL) - og evt. kommunedelplan l områdeplan

("'

Planprosess A: enkel detaljplan
Planutkastet samsvarer helt med kommuneplanens arealdel (KPL).
Et mindre planområde der det er få offentlige interesser, få nabointeresser og mindre
kompliserte tekniske forhold (f.eks. grunnforhold, topografi, flom o.l.)

r.

Planprosess B: sammensatt detaljplan
Planutkastet samsvarer med KPL, men planløsninger må avklares i forhold til flere offentlige
og private interesser. Eller:
Plan utkastet avviker noe fra KPL men forutsettes å være uten vesentlige virkninger for miljø
og samfunn.

("'

Planprosess C: innfløkt detaljplan og områdeplan- uten konsekvensutredning (KU)
Planutkastet samsvarer ikke med KPL og har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planen utløser krav til planprogram (Pbl §§ 4-1 og 12-9), men ikke konsekvensutredning

("'

Planprosess D: innfløkt detaljplan, områdeplan, kommunedelplan- med KU
Planutkastet samsvarer ikke med KPL og har vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planen utløser krav til planprogram, samt konsekvensutredning Ufr.Pbl § 4-2 og 14-1)

Plantype kan endres som resultat av merknader til høringer eller politisk behandling.
Merknad:

2.3 Behov for revisjon av overordnede planer:

r

Ved evt. vedtak vil planens avvik fra overordnet plan (Kommuneplan, Områdeplan e.l.) utløse
behov for revisjon av denne/disse. Innspill fremmes til vurdering i arbeid med planstrategi jfr.
PBL §10-1 og revisjon av kommuneplanen Ufr. PBL §11-4) i tråd med evt. ny regulering)

Merknad:

3.

PlanJ?;ebyr

Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 33-1 vedtas det årlig forskrift om gebyr for planbehandling .

.)::1

Tiltakshaver er orientert om kommunens gjeldende forskrift om gebyr og er gjort kjent med
forventede gebyr for avtalte type plan Ufr. planprosess i pkt. 2).

Gebyr sendes tiltakshaver ved : BAS Eiendom AS
Org. nr. : 989972472
Gebyrforskriften kan leses i sin helhet på www.nedre-eiker.kommune.no på siden for ' Reguleringsplan'
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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Uttalelser til Forenklet Planbeskrivelse - fra intern høring

!~1M$ Uttalelser fra andre fagområder nedenfor må vurderes som innspill til
planarbeidet. Tiltakshaver må i planbeskrivelsen redegjøre for hvordan disse
innspillene kan avklares. Dette skal inngå i materiale levert til planavklaring.

Oppfølf(inf(
Sjekkliste for
vurdering i
Planbeskrivelse
pkt. 5.4
Aktuelt:
Ja l Nei l Delvis

Byggesak:
Planforslaget legger opp til en fortetting i området som er i tråd med ønsker om
høyere arealutnyttelse, men vil virke tettere enn det eksisterende boligområdet på
sydsiden av jernbanelinjen. Det bør tilstrebes at bygningsutformingen, til tross
for høyere volum, får bestemmelser som sikrer en viss harmoni med eksisterende
bebyggelse, f.eks noe lavere høyder, men høy BYA%.
Utbyggingen utløser også vurdering av atkomstforhold. Det bør vurderes om ny
undergang ved jernbanen må anlegges.
Området er videre sterkt utsatt i forhold til flom. Det må derfor påregnes
vesentlig oppfylling av området og reguleringsplanen bør i detalj bestemme
hvordan oppfylling skal skje og hvilke tiltak som må gjøres for å hindre at
omkringliggende bebyggelse blir skadelidende.
Bestillergruppe for Kommunalteknikk :
Det må påregnes utbygningsavtale for utbedring av teknisk infrastruktur.
Det er manglende kapasitet for vann, spillvann, overvann samt avløp i dette
området.
I tillegg er veien av en slik art at det må påregnes oppgradering.
Kommunale Bygg og Eiendommer :
Ikke mottatt merknad.
Utvikling:
Forhold til kommuneplanen: Planutkastet viser 30 -35 boenheter i rekkehus og
BYA 35 %til forskjell fra kommuneplanens arealdel som tilsier variert
enebolig/småhusbebyggelse med maksimal utnyttelsesgrad 30 % BYA. Det bør
stilles spørsmål om rekkehus kan falle innenfor definisjonen småhusbebyggelse.
Flom: Planområde er svært flomutsatt. Det er vedtatt prioritering av områder som
skal flomsikres som innebærer at Steinberg ikke blir flomsikret på 2- 3 tiår.
Hensynet til flom må derfor vektlegges i planarbeidet og det må settes klare krav.
Støy: Det må være en forutsetning at støyskjerming mot E134 inngår i
planarbeidet. Det er også ønskelig at det settes krav til estetikk til utforming av
støyskj ermingen.
Naturmangfold: Det er registrert rødlisteart på gbnr 28/7.
Grunnforhold: Planområde ligger på glasimarine avsettinger med fare for lommer
med kvikkleire. Det bør gjennomføres grunnundersøkelse ved oppstart av
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Planmal for reguleringssaker

planarbeidet.
Etat Oppvekst og kultur
Steinberg skole er bygget som en en-parallell skole. Det vil si at den har
romkapasitet til en klasse pr. trinn. Pr i dag er det ett av trinnene som teller over
30 elever. Dette er på grensen av hva klasserommene har fysisk kapasitet til.
Opplæringsloven setter ingen absolutt begrensning for antall i en klasse, men
tidligere opererte man med et delingstall på 28.
En utbygging i et omfang på ca 35 enheter vil få konsekvenser for kapasiteten
ved skolen på Steinberg.
Trafikksikkerhet vedr. kryssing av jernbanen på en trygg måte er vesentlig å ha
på plass - både for de som bor i området i dag og fremtiden.

Faglige råd fra Arealplan (som rådmannens planmyndighet) gis i avsnittene som følger.
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RÅD FRA AREALPLAN

5.

Råd for : Fortsettelse eller avbrudd av påbegynt planarbeid
Det tilrådes å fortsette med planarbeidet
Det fortsettes at allmenne råd for utredningstema følges som avtalt i pkt. 12
For at planarbeidet skal kunne fortsette vurderes det kritisk at følgende avklares tidlig:

r

•

BYA= 30% i tråd med kommuneplanen

•

Bilatkomst - forbindelse til Steinbergveien

•

GS-vei/fortau

•

Tilpassning av nye boliger til dagens bebyggelse, spesielt eksisterende bebyggelse i
plan området

•

Flom og terrengtilpassning- forhold til eksisterende bebyggelse

•

Vurdere arealet rundt tjernet som grønnstruktur

•

Kryssløsninger må følge vanlige normkrav

Det frarådes å fortsette med planarbeidet
Grunnlag:

6.

Råd for: Planens plassering på prioriteringsliste

)v/

Tiltakshaver er gjort kjent med kommunens prioriteringsliste for hvilke plansaker som skal
behandles, samt erkjennelse om at behandlingsfrist(§ 12-11) utgår for planer på venteliste*.

Ut fra vedtatte kriterier for prioritering vurderer rådmannen å plassere denne planen på liste for :
~
Planer til behandling

l'\1

Venteliste*

* Dersom planen settes på venteliste avtales ikke framdrift i pkt. 15. Slik avtale og krav til behandling
tas opp når planen (i rullering av prioritetslisten) ' rykker opp' til listen over planer til behandling.

7.

Råd for: Planprosess

JR

Tiltakshaver er gjort kjent med saksgang etter plan- og bygningsloven,
og rådes til å følge kommunens krav til planprosess vist i punktene nedenfor:
•
•
•
•
•

Planprosess B for reguleringsplaner- jfr. avklaring i pkt. 2.
Varsel om oppstart- med varsling etter politisk behandling av oppstartsmøtet
Krav til aktiv medvirkning under planarbeidet
Krav til innsendt planmateriale: først planskisse til avklaring/kvalitetssikring hos rådmannen
og siden formelt planforslag til politisk l.gangsbehandling
Politisk møtekalender og tilhørende fristliste for levering av fullstendig planmateriale
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8.
()(

Tiltakshaver er gjort kjent med at oppstart av planarbeidet i tråd med Pbl § 12-8 skal varsles i
form av avisannonse, elektroniske medier og brev til berørte parter

Tiltakshaver tilrådes følgende:
• Varselet sendes etter at oppstartsmøtet har vært til politisk behandling.
Mottakere av varselet får vedlagt saksframlegg med vedtak, samt Forenklet Planbeskrivelse.
• Kopi av varsel i pdf-format skal sendes saksbehandler for annonsering på kommunens hjemmeside.
• Omriss av varslet planområde i SOSI-format skal sendes kommunen innen 4 uker fra varsling.
Denne innlemmes da i kommunens temakart for 'reguleringsplaner under arbeid'.
• Kartgrunnlaget brukt i planarbeidet må ikke være eldre enn l år gammelt.
Kartgrunnlag og adresseliste bestilles fra NEK (geodataavdeling).
8.1 Varslet planavgrensning avtales som vist nedenfor :

Merknad:
I forhold til forslaget i den forenklede planbeskrivelsen er følgende areal er lagt til:

8.2 Tekst om planstatus, formål/hensikten med planen, arealformål, planprogram og
konsekvensutredning avtales som følger:
Som i Forenklet Planbeskrivelse, men grønnstruktur og LNF legges til som arealformål.

8.3 Tekst om utbyggingsavtale avtales som følger:
Følg kommunens mal.
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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Råd for: Aktiv medvirkning under planarbeidet
Tiltakshaver er gjort kjent med sin plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning i planarbeidet.

Rådmannen tilråder 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.
Dersom planområdet omfatter andre grunneiere enn tiltakshaver tilrådes det skriftlig dokumentasjon på
hvordan deres deltakelse i planarbeidet er avklart og ivaretatt. Alle merknader fra andre grunneiere må
dokumenteres.
Det må påregnes omfattende planavklaringer med blant annet Jernbaneverket og andre myndigheter.

10
!>('

Råd for: Levering av Planmateriale -framstilling av plandokument
Tiltakshaver er gjort kjent med kommunens maler for plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse og rådes til å bruke disse.

Alle maler, kravspesifikasjoner og vegledere for planframstilling er tilgjengelige på kommunens nettside
på www.nedre-eiker.kommune.no på siden for ' Reguleringsplan'.
På kommunens kartsiden finnes nødvendige temakart for bruk i planarbeidet.
Tiltakshaver kan få planmaler tilsendt i Word-format etter henvendelse til Arealplan
Merknad:

11

J>Z

Råd for: Levering av Planmateriale -framstilling av dit!italt plankart
Tiltakshaver er gjort kjent med krav til digitale planer etter kartforskriften, samt sjekklista for
utarbeidelse av reguleringsplaner fra Statens kartverk

Rådmannen tilråder at SOSI-filer samsvarer geometrisk og egenskapsmessigmed gjeldende
SOSI-spesifikasjon. Det forutsettes videre at geometrien er av en slik art at eiendomsgrenser kan
etableres direkte fra planen. Mangel på dette kan føre til at planforslag ikke kan behandles.

12. Råd for: Levering av Planmateriale - utredningstema i Planbeskrivelsen
NB ! Der det kreves egne/atskilte utredninger så MÅ konklusjonen i disse skrives inn i planbeskrivelsen.
Listen er IKKE uuømmende.
Selve utredningen(e) leveres som vedlegg til denne (se mal).
Oppfølgingskolonnen til høyre er ment som en sjekkliste som skal fylles ut og leveres til planavklaring.

Temainndeling
jfr. mal for Planbeskrivelse

Forhold som særlig bør utredes er som følger:

12.1 Arealbruk ogutnyttelse

- Beliggenhet l tilgjengelighet
- Areal formål, BY Al BRA, byggehøyder
- Uteareal; felles og privat
- Utbyggingsrekkefølge/gjennomføring
- Oppmåling av eiendommer
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12.2 Estetikk og
stedsutvikling

12.3 Universell
utforming
12.4 Verneinteresser

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Tiltakets/utbyggingens nær- og fjernvirkning og tilpasning til
eksisterende omgivelser/bebyggelse:
- Perspektivtegninger
- Terrengsnitt
- Illustrasjonsplan
Som i PBLITEKlO.

r
r
r
r

Planutkastet berører kulturlandskap
Planutkastet berører verneverdige bygg og eller miljø
Planutkastet vil kreve kulturminneregistrering
Fagmyndighet for kulturminnevern må særlig høres

P( Tiltakshaver er gjort kjent med at fagmyndighet
(fylkeskommunen) kan kreve kulturminneregistrering i ethvert
planarbeid. Tiltakshaver må påta seg alle kostnader forbundet
med dette som er nødvendige for å ferdigbehandle planen.
12.5 Jordvern, Landbruk
og Naturressurser

.R

r

r
.R'
12.6 Miljøvernfaglige
forhold

Planutkastet berører landbruksinteresser
Planutkastet berører natur-, friluftslivs-, fiske-, eller
viltinteressurser
Planutkastet medfører inngrep i vassdrag
Fagmyndighet for Landbruk må særlig høres

- Naturmangfold - jfr. Naturmangfoldlovens kap Il. §§ 8 til 12
- Forurensning
- ENØK, oppvarmingssystemer

I nye byggeområder under
øvre marin grense (ca 200
moh) skal tilfredsstillende
stabilitet i løsmassene
dokumenteres.

P'

12.7 Beredskapsforhold
l ROS- analyse

Planområdet omfatter trolig fare-/sårbare områder som er :

P BL krever ROS- analyse
for alle planer. Konklusjon
føres inn i planbeskrivelsen,
mens rapporten leveres som
vedlegg.

P'

Planen krever støyvurdering med kart
Planen krever vurdering av grunnforhold
(alle områder under marin grense)
Konklusjon føres inn i planbeskrivelsen, mens
vurdering leveres som vedlegg.

Naturbasert: flom, ras/skred, kvikkleire, radon,
drikkevann

r

Virksomhetsbasert: brann/eksplosjon, kraftlinjer

P'

Infrastruktur: godsfrakt, trafikkstøy, trafikkfare

r

Krig: militære mål

12.8 Barn og unges
interesser

-Leke- og uteoppholdsareal (jfr. krav i Kommuneplanen)
- Tilgang til idrettsanlegg/ uttluktsområder/ turstier m.m.
- Isokroner, Isoavstander, Bametråkk, m.m.

12.9 Sosial infrastruktur

-Offentlige tjenester
- Omsorgsboliger
- Skole/ skolefritidsordning. Krav til dokumentert kapasitet
-Barnehage. Krav til dokumentert kapasitet
- Idretts- og kulturanlegg
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12.10 Teknisk
infrastruktur
(utenom veg)
lriformasjon om
kommunaltekniske
anlegg bestilles hos
bestillergruppe for
kommunalteknikk

12.11 V eg og trafikk

-Vannforsyning/ slukkevann
-Avløpsforhold
- Overvannshåndtering
- Ledningsnett
-Kraftforsyning l fjernvarme
- Renovasjon

l\

r

økonomiske
vurderinger

12.13 Rikspolitiske
retningslinj er (RPR)
som særlig
påvirker planen

13.

Løsninger må særlig avklares med
Kommunalteknikk

-Standard på veger i og til/ fra planområdet
- Atkomst, avkjørsler og kryss
- Byggegrenser mot veg
- Gang- og sykke lveier
-Kollektivbetjening, avstand( er) til holdeplass( er)
- Trafikksikkerhet
- Parkering (sykkel og bil)

.IX:

12.12 Juridiske og

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

Løsninger må særlig avklares med Jernbaneverket
Planutkastet utløser trolig krav til trafikkutredning
(som vedlegg til planbeskrivelsen)

- Tinglyste heftelser, rettigheter, eller rekkefølgekrav/
utbyggingsavtale i allerede gjeldende plan( er) i nærområdet
- Mulig konflikt mellom grunneiere i eller tilstøtende
planområdet
- Økonomiske konsekvenser for Nedre Eiker kommune

R"

T-5/93 Samordnet areal og transgo!!Qlan legging

w

T-2/08 Barn og glanlegging

P'

T-2111 Flaum og skredfare i arealglanar

r
r

EtableringsstOQQ for kjøgesentre
Andre:

Råd for: Opparbeidelse av infrastruktur

p

Tiltaket forutsetter opparbeidelse av
fe llesareal, infrastruktur el.!. innenfor
planområdet før bebyggelse kan tas i
bruk.

~

Ti ltaket kan medføre utbygging l
utbedring av
infrastruktur utenfor planområdet.
Dette kan kreve avk laring med andre
grunnetere.

l Oppføl~in~ i:

Merknad:

Bestemmelsenes

- Ti ltakshaver må utforme
rekkefølgekrav for de enke lte tema
knyttet til de ulike felt for utbygging.

§§

Merknad:

Bestemmelsenes

-Ti ltakshaver må utforme
§§
rekkefølgekrav (knyttet til ulike felt)
også for disse temaene.
-Ti ltaket vil trolig utløse krav om
Utbyggingsavtale (UBA)- jfr. pkt. 5.3
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14.

Råd for: Delegering av vedtak om offentlig ettersyn

r.

a) Ingen delegering- van lig politisk behandling
b) l. gangsbehandling og vedtak om offentlig ettersyn tilrådes delegert til :

r
r

-Statens vegvesen- for vegplaner, jfr. PBL 3-7
-Rådmannen - for A-planer såfremt de fremmes helt i tråd med KPL og anbefalinger i
oppstartsmøtet, samt ikke utvikler seg ti l løsninger utenom dette.
Ved slik delegering vil sluttbehandling gjøres som normalt i Hl med vedtak i Kommunestyret.

15.

Framdrift - følgende (orslag avtales mellom tiltakshaver og rådmannen
-

Politisk forhåndsvurdering
Sak forutsettes fremmet til forhåndsvurdering innen 4 uker etter oppstartsmøtet.
Varsling av oppstart/ opplegg for medvirkning
Ti ltakshaver planlegger å varsle oppstart (etter pol. behandling av oppstartsmøtet) i uke/ mnd ... . . .

Evt. Fastsettelse av planprogram
Ti ltakshaver planlegger å levere oppdatert forslag til planprogram i uke/ mnd ...
Sak forutsettes fremmet til fastsette lse innen 4 uker etter at oppdatert forslag til planprogram er mottatt.
Levering av planskisse
Tiltakshaver planlegger å levere planskisse til internt planavklaringsmøte i uke/ mnd .. .
Tilbakemelding forutsettes gitt tiltakshaver innen 4 uker etter fullstendig planskisse er mottatt.
Det anbefales å bruke kommunens maler. Hvis ikke må planmaterialet dekke hovedtemaene i disse.
Levering av plan[Orslag
Tiltakshaver planlegger å levere plan forslag til l.gangsbehandling i uke/ mnd ...
Sak forutsettes fremmet til l .gangsbehandling innen 12 uker etter at fullstendig planfors lag er mottatt.
Manglende framdrift: Med mindre annet avtales, kan sti llstand utover 6 måneder i ti ltakshavers framdrift
føre til at sak avsluttes. Rådmannen vil varsle dette i eget brev.
Kontaktpersoner i videre arbeid med planen :
Tiltakshaver l
Forslagsstiller:

Carl Erik Utengen
Arkitektgruppen Drammen

NEK:

Thorbjørn Faber Geirbo
saksbehandler

All formell innsendelse av planmateriale skal påføres saksnavn og -nummer og skal sendes til :
post@nedre-eiker.kommune.no Andre henvendelser kan gjerne gjøres direkte til saksbehandler.

16.

Spørsmål fra tiltakshaver l forslagsstiller - til avklarinf(
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17. Bekreftelser
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet.

Hverken oppstartsmøtet eller referatet fra dette gir rettigheter i den senere
saksbehandling. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige
myndigheter med flere vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, prosessen og
endre framdriften og gebyr i planbehandlingen.
Sted, dato:

Mjøndalen, 18.09.2012

Referatet er godkjent.
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