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Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl. §§ 12-10 og 11 avsluttes merknadsbehandlingen, og planforslaget foreslås 
vedtatt slik som vist på plankart og bestemmelser datert 13.02.2018 og planbeskrivelse 
datert 14.11.2017. 

 

Plan- og miljøstyret - 013/18 

05.03.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl. §§ 12-10 og 11 avsluttes merknadsbehandlingen, og planforslaget 
foreslås vedtatt slik som vist på plankart og bestemmelser datert 13.02.2018 og 



 
 

planbeskrivelse datert 14.11.2017. 

 
 

 Saksopplysninger 
 

Forslag til detaljplan for Mølleberget 4 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i PMsak 030/17. 
16.10.2017 når: 

1. Fylkeskommunens planforum har uttalt seg om atkomstvegens plassering i forhold 
til Kleivbekken, og ev. konsekvnser. 

2. Atkomstvegen KV2 er vist med bredde 4 meter, og Mølleberget, f_KV1 er vist med 
reguleringsbredde 6,5 meter. 

 

Konklusjon fra møtet i planforum: 
· Planen bør justeres slik at det oppnås en vegetasjonssone på ca. 5 meter langs 

bekken, målt fra kanten av bekken. Dette gjelder begge sider.  
· Trafikken som skapes som et resultat av denne utbyggingen er minimal. Den største 

delen av trafikken skapes av andre utbyggingsprosjekt, f.eks. hotellet etc. Det er den 
samla trafikken her som vil være utslagsgivende for kapasiteten i dette krysset. Denne 
planen representerer en økning av trafikk fra 2 eneboliger med bileilighet til 6 
eneboliger. Denne økningen er minimal og vil ikke være avgjørende for kryssets samla 
kapasitet.  

· Flomberegningen som er foretatt må også tas hensyn til f.eks. i forhold til broenes 
lysåpning og gjennomstrømingskapasitet.  

 

Vegbredder: 

Planforslaget ble endret i henhold til vedtaket før planen ble sendt på høring. 

 

Det kom inn 8 merknader til planforslaget: 

 
M 1.          HRA 

Det må tilrettelegges for skikkelig snuplass for renovasjonsbiler.  Den skal ha mulighet til å 
snu og kjøre ut igjen.  Det må etableres felles avfallsdunker og plassering ved innkjøring til 
eiendommen.   

Brua må tåle akseltrykk på 9 tonn. 
 

Kommentarer: 

F_R1 er avsatt til felles sted for avfallsdunker.  Vegen Mølleberget har tilfredsstillende 



 
 

bredde og snumuligheter. 

I Skalas vurdringer av bæreevne på eksisterende bru antas det at akseltrykket er 6 tonn og 
maks vognvekt er 9 tonn.  De anbefaler, uavhengig av hva som skjer i forbindelse med mulig 
utbygging av området, at eksisterende bru utbedres.  Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser 
om dette. 

 

M 2.          Fylkesmannen i Buskerud 

De vil sterkt anbefale at bredden på grøntbeltet langs Sundvollbekken økes til 5 meter ved at 
veganlegget trekkes lenger mot vest, eventuelt at vegen gjøres smalere. 

De anbefaler videre at det stilles rekkefølgekrav i bestemmelsene om at grøntbeltet påføres 
vekstmasse for å legge til rette for naturlig revegetering. Det er også viktig at driften av vegen 
ikke resulterer i at for eksempel snømasser blir dumpet ned i bekken. De ber derfor 
kommunen om å vurdere om det skal oppføres et gjerde eller lignende langs vegen, også 
med tanke på sikkerheten for barn og unge. 

 

Kommentarer: 

Anbefalingen er ikke imøtekommet.  Skråningen har en bredde på 2,5 – 3,0 m.  Planen 
endrer ikke bunnforholdene i det steinsatte bekkeløpet, og den legger opp til revegetering av 
eksisterende bekkeskråning. 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser om revegetering i området G1 i § 2.3. 

Rekkefølgebestemmelse om gjerdet er tatt inn i §2.8. 

 

M 3.          Statens vegvesen 

De fremmer følgende innsigelse: 

· På grunn av overbelastet kryss mellom E16 x fv. 156 må dette krysset utbedres 
eller omlegging av E16 være igangsatt før det kan gis igangsettingstillatelse for mer 
enn én boenhet som erstatning for eksisterende bolig innenfor planområdet.  

· I forslag til bestemmelser må andre ledd i § 2.4 strykes.  
 

Kommentarer: 

Administrasjonen har vært i dialog med Statens vegvesen om hva som ligger i begrepene 
enebolig og boenhet.  Gjeldende reguleringsplan og tidligere plan fra 1985 ble oversendt 
med anmodning om å trekke innsigelsen.  2. setning er strøket.  På bakgrunn av 
presiseringer og endret rekkefølgekrav om at eksisterende bolig skal rives før det gis 
ferdigattest, har Statens vegvesen trukket innsigelsen. 



 
 

 

M 4.          Buskerud fylkeskommune 

De har ingen merknader til planarbeidet. 

 

M 5.          NVE 

De viser til tidligere råd om byggegrense, og mener det er uheldig at dette ikke blir videreført 
i reguleringsplanen, med tanke på å ta vare på vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare. 

NVE gir faglig råd om å gjøre en vurdering av hvor vannet går dersom elveløpet under 
bruene tilstoppes.  Ved ombygging av bruene bør de utformes slik at selve brua blir et 
lavpunkt slik at vannet eventuelt går over brua og ned i elva igjen.  Det er viktig å arrondere 
terrenget slik at vannet ikke går inn mot bebyggelsen. 

Evt. errusjonssikring utformes slik at bekken og kantsonen berøres i minst mulig grad.  Jfr. 
vannressursloven § 5. 

NVE gir faglig råd om å utrede fare for oversvømmelse dersom bruene som krysser 
Kleivbekken tettes av stein, rek m.m. 

 

Kommentarer. 

Om byggegrense mot bekken, se kommentarer til M2.   

Råd om vurdering av flomvann og fare for oversvømmelse er innarbeidet  i revidert revisjon 
av SWECO's flomrapport. 

 

M 6.          Bente og Thor Ole Trøften 

1. De viser til konklusjonen i referatet fra Planforumsmøtet 01.11.2017, som de mener 
er feil:  "Planen bør justeres slik at det oppnås en vegetasjonssone på ca. 5 m langs 
bekken" Lenger opp i referatet stå det "minimum 5 m". 

2. De viser til ny kommunedelplan for Sundvollen med en blågrønn akse, en 20 m 
bred korridor som foreslås avsatt til friområde.  

3. Punktavrenning er ikke utredet.  Med utnyttelsesgrad på 50% vil denne bli vesentlig 
endret fra i dag. 

4. De mener trafikksikkerheten til gående, og spesielt barn blir sterkt redusert ved brua 
over Kleivbekken. 

5. Selve saksgangen oppleves som som meget ustrukturert og uryddig, de finner det 
naturlig å ta opp hele prosessen med en høyere instans.  Det som meldes i 
nabovarsel er sterkt avvikende i forhold til det som det søkes om. 
 



 
 

Kommentarer: 

1. I referatets konklusjon står det "bør justeres slik at det oppnås en vegetasjonssone 
på ca. 5 meter langs bekken".  Her har kommunen valgt å tillate en smalere 
vegetasjonssone som kreves tilrettelagt for etablering av ny vegetasjon. 

2. Kommunedelpan for Sundvollen er ikke vedtatt ennå.  Man forholder seg til 
kommuneplanen fra 2009. 

3. Avrenning er ivaretatt i bestemmelsenes § 1.5 Overvannshåndtering. 
4. Brua skal utbedres og bli mer trafikksikker.  Det er snakk om en øking av antall 

boliger med 5, noe som beregnes å utgjøre 25 kjørebevegelser daglig, dvs mindre 
enn 2 bevegelser pr. time i gjennomsnitt.  Farten vil dessuten bli svært liten da 
avkjørselen ligger svært nær brua. 

5. Planprosessen har fulgt normal saksgang med varsler og kunngjøringer/brev i hht. 
regelverket.  Planprosessen må skilles fra en tidligere byggesøknad. 

 

M 7.           Marianne Meinich (231/92) 

1. Hun går ut fra at man også ser til ny kommunedelplan og hvilke føringer den gir for 
kantsonene til Kleivbekken.  Det undrer henne at det planlegges flere tiltak på 
kanten mot bekken, som støttemur, atkomstveg og gjerde på kanten, og viser til  
presenterte planer for området på motsatt side med et stort grøntareal ned mot 
bekken, slik det er gitt føringer om i ny kommunedelplan.  Hun viser til 
fylkeskommunens konklusjon om at det skal beholdes en vegetasjonssone på 
minimum 5 meter fra kanten av bekken. 

2. Hun opplever ikke at saken har vært ryddig, og viser til at det ble oppgitt 2 m feil på 
gesimshøydene ved varsel om oppstart, og viser til link som viser 3D-modell.  Det 
er vanskelig å se for seg hvordan bebyggelsen blir da det åpnes opp for både 
frittstående garasjer og garasjer i kjeller. 

3. Ved stor vannføring i Kleivbekken har hun opplevd at vann trenger inn i garasjen 
hennes i kjelleren.  Hun er bekymret for at utbygging med 50% BYA vil føre til økt 
avrenning til naboeiendommene. 

4. Naboene ber om at søppeldunkene flyttes nærmere planlagt bebyggelse, og at det 
bygges søppelskur til de 18 dunkene. 

 

Kommentarer: 

1. I referatet fra fylkeskommunen og merknad fra fylkesmannen anbefales det en 5 m 
bred grøntsone, hvor det skal legges til rette for naturlig vegetasjon ved at det 
tilføres vekstmedium i skråningen.  Det er ikke et krav.  Det er tidligere gjennomført 
utretting og erosjonssikring i bekken, med bl.a. steinlegging.  Kommunen har i dette 
tilfellet valgt å la vegen ligge slik som opprinnelig vist, og med krav om tiltak for å 
sikre skråningene mot erosjon og flomutsatte områder mot flom. 

2. Reguleringsprosessen har fulgt vanlige rutiner med varsling og kunngjøring om 
offentlig ettersyn.  Feil høyder skyldtes mest sannsynlig en feil i kommunens 
kartverk som ble korrigert straks vi ble gjort oppmerksomme på feilen. 

3. Håndtering av overflatevann sikres i bestemmelsenes § 1.5.  Terrenget faller 
dessuten nordover, mot bekken, og vekk fra boligen på naboeiendommen. 

4. Det skal etableres halvveis nedgravd løsning for søppelhåndtering, en dunk for hver 
sortering, inntil 5 stk. eller det skal etableres skur for store dunker.  Nedgravd 
løsning tar mye mindre plass enn vanlige dunker, er mere ryddig, og lukter mindre.  



 
 

Det er avsatt areal på egen grunn. 

 

M 8.          Mølleberget grendelag v/Frode Haugland 

De regner med at punktene fra deres brev av 10.10.17 fortsatt blir vurdert: 

Veiatkomst 

De ser det som naturlig at utbygger bekoster påkrevd utbedring av veg og bru fram til 
Mølleberget 4.  Det må vurderes om regulert møteplass på nordsida av brua bør 
opparbeides. 

Allmenhetens interesser 

Avfallsdunker må plasseres så de gir minst mulig sjenanse for alle beboere på Mølleberget.  
Åpen løsning mot felles veg er ikke en heldig løsning. 
 

Kommentarer: 

Det står i rekkefølgebestemmelsene at brua skal utbedres i hht. rapport fra rådgivende 
ingeniør før det gis ferdigattest. 

Det reguleres for mulighet til nedgravd søppelhåndteringssystem, eller det skal bygges skur 
for søppeldunkene. 

 

 

 

Vurderinger 
I revidert planforslag er det tatt hensyn til råd og anbefalinger fra offentlige høringsinnstanser 
bortsett fra anbefaling om en ca. 5 m bred grøntsone mellom bekken og atkomstvegen.  
Byggegrensa for boliger er lagt 10 m fra midt i bekken, men vegen foreslås anlagt 2,5 – 3,0 
m fra bekkekanten.  Det skal gjennomføres flomsikringstiltak på deler av strekningen. 
Påfølgende tiltak for revegetering av bekkeskråningen ivaretar noe av anbefalingen. 

Detaljreguleringsplanen er hovedsakelig i tråd med kommuneplanen, og det aller meste av 
området er regulert til bolig fra før, ei smal stripe langs deler av bekken er regulert til næring.  
Denne stripa reguleres nå til veg og grøntdrag.  Behovet for endring av reguleringsformål var 
en av grunnene til at det ble krevd reguleringsendring for området før bygging.  Slik planen 
nå er utformet, med endrede bestemmelser og detaljert plankart, vil den være nødvendig 
grunnlag for å søke om ønsket utbygging. 

Det blir forholdsvis høg utnyttelse i området, men det er slik kommunen er nødt til å 
planlegge fremtidige boligområder, særlig i Sundvollenområdet, da det er begrensede 
utbyggingsmuligheter. 



 
 

 

Utfordringene i området er ivaretatt gjennom rapporter og rekkefølgebestemmelser. 

Støyberegninger foreligger med konklusjon om at området ikke er støyutsatt.   

Det foreligger rapport om bæreevne på eksisterende bru.  Den konkluderes med at det må 
foretas forsterkninger på brua.  Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser om at forbedret 
rapport om tiltaket skal foreligge før byggesøknad. 

Rapport fra WECO inneholder anbefalinger om tiltak mot flom, som skal følges opp, jfr. 
rekkefølgebestemmelse § 2.6. 

 

Merknader er kommentert/besvart i kommentarer til hver enkelt merknad. 

 

Gjennom oppfølging av plan og bestemmelser ligger det til rette for at Mølleberget kan bli et 
bra boligprosjekt med attraktive boliger svært sentralt i Sundvollen. 

 
 

Konklusjon 

Innsigelsen om antall boenheter som kan bygges før trafikksituasjonen i Sundvollkrysset er 
utbedret, vil bli frafalt etter avklaringer om eksisterende plansituasjon og tillegg til § 2.4. Det 
er bedt om bekreftelse på dette fra Statens vegvesen. 

Det anbefales at merknadsbehandlingen av detaljplan for Mølleberget 4 avsluttes. Det 
foreslås at detaljplanen vedtas slik som vist på plankart og bestemmelser datert 13.02.2018 
og planbeskrivelse datert 14.11.2017. 

 
 

 
 
 
 


