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1. INNLEDNING 

Planinitiativet gjelder igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for boliger på gnr./bnr. 
86/69. Planinitiativet er utarbeidet iht. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, 
§1 pkt. a-l. 

1.1. Oppdragsgiver og eierforhold 

Oppdragsgiver Buskerud Utvikling AS 

Kontaktperson Rune Ihle, daglig leder 

E-post firmapost@buskerudutvikling.no 

Hjemmelshaver 86/69 Elisabeth Westergren 

 

1.2. Plankonsulent 

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Vi har over 1100 
medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan. Våre rådgivere 
representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, 
miljøriktige og funksjonelle løsninger i dialog med våre oppdragsgivere. 

1.3. Foreløpig avgrensing av området 

 

Figur 1: Utsnittet viser foreløpig avgrensing av området markert med rød stiplet linje. 
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2. REDEGJØRELSE IHT. FORSKRIFT 

2.1. Formålet med planen 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om å utvikle 86/69 til boligbebyggelse i tråd med formål i 
Kommunedelplan for Nesbyen. Området ligger ca. 2 km fra Nesbyen sentrum og 1km fra 
togbanestasjonen. 

Figur 2: Utsnittet viser planområdets plassering. 

2.2. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

 

Figur 3: Utsnittet viser eksisterende arealbruk. 
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Eiendommen er på 4437,9m2. Den består av en eksisterende bolig og et driftsbygg, er flat og med 
gode sol- og utsiktsforhold. 

Eiendommen ligger i et eksisterende boligfelt med frittliggende småhusbebyggelse. I nord/vest 
grenser eiendommen til toglinja og næringsområdet Blingsmovegen.  

Virkninger utenfor planområdet vil i hovedsak være noe økt trafikk på Tøllemovegen, samt eventuell 
nær- og fjernvirkning av bebyggelsen. 

Annet: 

Det er ingen kjente registreringer av viktig naturmangfold, naturfare eller kulturminner (Kilder: 
www.artsdatabanken.no, www.kilden.nibio.no, www.miljostatus.no, www.nve.no, 
www.kulturminnesok.no). 

2.3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Boligområdet er tenkt tilrettelagt for frittliggende småhusbebyggelse i form av fem tomannsboliger. 
For alle enheter skal det legges til rette for privat uteoppholdsareal, der hensyn til solforhold, 
lokalklima, utsikt og innsyn blir ivaretatt gjennom plangrep og arkitektoniske løsninger. Felles 
parkerings- og renovasjonareal/bygg kan ha funksjon mht. håndtering av støy.  

Eksisterende bebyggelse forutsettes revet. 

2.4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Grad av utnytting og byggehøyder må vurderes og avklares i reguleringsplanprosessen. Det kan være 
aktuelt å vurdere en noe høyere grad av utnytting og tilpassing av byggehøyder med hensyn til den 
type bebyggelse man ønsker å utvikle, sett i forhold til føringer i kommunedelplanen. Frittliggende 
småhusbebyggelse omfatter eneboliger og horisontal- eller vertikaldelte tomannsboliger. Sentralt 
plasserte boligeiendommer bør kunne utnyttes effektivt, ha god kvalitet og mulighet for moderne 
estetikk. Det er ønskelig å kunne tilrettelegg for moderne boligbebyggelse med f. eks. flate tak.  

2.5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Det skal legges vekt på funksjonelle kvaliteter som gjør området egnet for folk i alle aldre. Deler av 
dette løses gjennom krav og formål i reguleringsplan, andre deler løses gjennom konkrete 
byggesaker og faktisk bruk av arealene. Planarbeidet vil ellers følge opp kommunedelplanens 
bestemmelser/retningslinjer om funksjonell og miljømessig kvalitet.  

Utbygging vil følge TEK17 mht. krav om universell utforming.  

Det er 30m byggegrense fra senterlinje togspor (se punkt 2.10).  

2.6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Gjennom reguleringsprosessen må arealbruk vurderes og sees i sammenheng med landskap og 
omgivelser. Fortettingen er i tråd med overordna plan. 

2.7. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

• Kommunedelplan for Nesbyen, planID00201201, ikrafttredelsesdato 13.8.2015. 
• Ingen tilgrensende reguleringsplaner. 
• I kommuneplanens arealdel er det for område forettingsområde B5 Grimsgårdskogen 

følgende føring:  

http://www.kulturminnesok.no/
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«Området skal nyttes til fortetting med eneboliger, evt. 2-mannsboliger, med maksimal 
gesimshøyde 6,3 meter og maksimal mønehøyde 8 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng, og kan bygges ut med inntil 2 boenheter pr. eiendom uten krav om reguleringsplan. 
Nye boliger og utearealer skal ha universell utforming.» 

Figur 4: Utsnittet viser kommuneplanens arealdel. 

2.8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Defa AS vil reetablere seg på Nesbyen med 50 – 100 arbeidsplasser. Innovasjon Norge hevdet ifm. 
med søknad om investeringsstøtte til Defa AS, at en arbeidsplass på Defa AS vil kunne generere tre 
arbeidsplasser i Nesbyen. 

Iht. kommuneplanens samfunnsdel for Nesbyen er en av strategiene å legge til rette for nye 
arbeidsplasser. Det hevdes også at kommunen har for få sentrumsnære hus og leiligheter. Følgelig vil 
bygging av nye boliger i Tøllemovegen 7 understøtte et erkjent behov. 

2.9. Samfunnssikkerhet 

Det vil utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med utredningskravet i pbl §4-3.Foreløpig 
risikoidentifikasjon viser at området ligger utenfor aktsomhetskart for naturfare. Kommunen utført 
en vurdering av skredfare i 2016 (Notat 22946001-N01-A01 Skredfarevurdering, SWECO, 23.8.2016). 
Eiendommen er ikke skredutsatt jf. denne rapporten. Eiendommen grenser til toglinja. 
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Figur 5: Utsnitt av Faresonekart fra skredfarevurderinga. 

2.10. Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles ved oppstart 

Naboer/private parter og overordna myndigheter varsles ved oppstart. Dersom det er andre 
interesserte som skal varsles bes det om informasjon fra kommunen om dette. Byggegrense mot 
toglinje må avklares. 

Jernbaneloven §10 sier 30 meter fra nærmeste spors midtlinje. Område grensende til Bane Nords 
grense nyttes til garasje og parkeringsareal.  

2.11. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Planarbeidet vil følge lovens krav om medvirkning. Det er foreløpig vurdert slik at det ikke er behov 
for medvirkningsprosesser ut over dette. 

2.12. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift for konsekvensutredninger 

Reguleringen er i tråd med formål i overordna plan. Iht. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 
8 skal planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes. 
Tiltaket er ikke listet opp i forskriftas Vedlegg I og utløser derfor ikke automatisk krav til 
konsekvensutredning. Tiltak i Vedlegg II er derfor ikke aktuelle siden planforslaget vurderes til å ikke 
kunne gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

 


