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Fakta/saksopplysninger:
På vegne av Randsfjord Eiendom AS har Areal+ AS i samarbeid med RAM arkitektur AS
utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for området på nordsiden av Glassverkvegen,
mellom Svenåvegen og Østgata. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en tettere
bebyggelse innenfor planens avgrensning, samt videreutvikling av eksisterende
næringslokaler. Forslag til PLAN 75 Tosohagen legges nå frem for 1. gangs politisk
behandling.
Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Planområdet ligger i tettbebyggelsen langs Glassverkvegen, ca. 1,5 km fra Jevnaker sentrum.
Planområdet ligger på ei slette ved elva Svenåa, få meter over Randsfjordens nivå. Mot nord
ligger jernbanen som en barriere mellom Toso og Randsfjorden. Det er turveiforbindelse langs
Svenåa med undergang under jernbanelinjen og forbindelse videre ned mot Randsfjorden.
Bebyggelsen i området og langs Glassverkvegen består hovedsakelig av boliger i to etasjer
med saltak. På motsatt side av Glassverkvegen ligger en bensinstasjon og en offentlig
parkeringsplass.
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Glassverkvegen 16 består av kontorer og leiligheter og har parkering på begge sider av bygget,
med hver sin avkjørsel. Glassverkvegen 18 består av restaurant i 1. etasje og leiligheter over.
Glassverkvegen 22 har sist vært i bruk til byggevareforretning (Maxbo).
Svenåvegen 6 er en enebolig som nå er fraflyttet.
Adkomstforholdene fra E16 til planområdet er tidligere behandlet i PLAN 64 Avlastet veg
E16 Verkevika – Toso. Løsningene fra denne videreføres i nytt planforslag.
Området er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett. Spillvann går via det kommunale
avløpsnettet til renseanlegget ved Bergerfossvegen. Strømforsyning er lagt i jordkabel.
Planforslag
Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av Areal+ AS på vegne av forslagsstiller, som er
Randsfjord Eiendom AS. Planområdet er i sin helhet på ca. 5,8 daa og omfatter eiendommene
146/29, 146/44, 146/45, 146/7, 146/13, 146/14 og deler av 146/1.

Situasjonskart som viser planområdet.

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av:
 Plankart, datert 25.10.17
 Reguleringsbestemmelser, datert 25.10.17
 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 25.10.17
Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre
at følgende forhold ivaretas:
 Sikringssone for flomvei (H190)
 Rød støysone iht. T-1442 (H210)
 Gul støysone iht. T-1442 (H220)
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Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde samferdsel (#19); videreført fra Statens
vegvesens reguleringsplan for Avlastet vei E16 Verkevika – Toso.
I henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil området
som legges inn som midlertidige bygg- og anleggsområde, her #19, opphøre og fjernes fra
plankart når tiltaket er ferdigstilt.
Kjernen i planen er områdene i nordvestre hjørne av planområdet som åpner for konsentrert
boligutbygging. Det legges til rette for parkering i kjeller for beboere i nytt boligprosjekt.
Den etablerte næringsbebyggelsen skal videreutvikles samtidig som eksisterende
virksomheter ivaretas.
I gjeldende PLAN 32 Toso, er utnyttelsesgraden i bebyggelsesområdene fastsatt til BYA 60
%. I planforslaget er det differensiert mellom blokkbebyggelse (BB1) og kombinert formål
(BKB1 og BKB2). Blokkbebyggelsen er foreslått med inntil BYA 60 %, kombinert formål
BKB1 med inntil BYA 85 % og kombinert formål BKB2 med inntil BYA 70 %. Videre åpnes
det for at område BKB2 som ligger i nordøstre del av planområdet, kan utnyttes kun til
boligformål. På denne måten har man sikret næringsarealer og aktive fasader ut mot
Glassverkvegen, og ivaretatt et roligere bomiljø i bakkant av denne bebyggelsen.
Bygningsvolum i form av maksimal høyde er angitt for å harmonere med eksisterende
bebyggelse.
Det stilles rekkefølgekrav om at ny adkomst o_V12 i reguleringsplan for Verkevika – Toso
skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse i felt BB1.
Turvegforbindelsen langs området vil bli opprettholdt slik at turgåere kan passere området
langs Svenåa som i dag.
I forbindelse med avklaringer i planarbeidet, er det utarbeidet en rapport som vurderer
flomfare, overvannshåndtering og grunnvannsstand. I tillegg har man brukt utarbeidet
støysonekart for Avlastet veg E16 Verkevika – Toso til å kartlegge støysoner.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som privat detaljregulering. Det ble 12.05.17 varslet oppstart av planarbeidet.
Under arbeidet med planforslaget ble det sett behov for å utvide plangrensa inn i rigg- og
anleggsområdet i vedtatte PLAN 64 Avlstet veg E16 Verkevika - Toso, da med ny varsling til
berørte parter 18.09.17.
Eiendomsforhold
Planområdet inkluderer eiendommene 146/29, 146/44, 146/45, 146/7, 146/13, 146/14 og deler
av 146/1 – inntil den nye planlagte adkomstvegen. Dette inkluderer adressene Glassverkvegen
16, 18, 20 og 22 samt Svenåvegen 6.
Uttalelser til planoppstart
Forslagsstillers konsulent, Areal+, varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev,
datert 12.05.17 og 18.09.17. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad, og på kommunens
nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av
Areal+ i planbeskrivelsens kapittel 6.
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Forholdet til overordnede planer
Kommuneplan
I kommuneplanens arealdel for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er landarealene hovedsakelig
avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det er også sagt at gjeldene
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, slik disse er vist under.
I kommuneplanens samfunnsdel har Jevnaker kommune angitt en rekke utviklingsmål i
arbeidet med bolyst og attraktivitet. Blant disse finner man at Jevnaker kommune skal være en
aktiv partner for utbyggingsprosjekter, samt sikre god tilgang til fjorden og andre
rekreasjonsområder.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet berører deler av PLAN 64 Avlastet veg E16 Verkevika – Toso og PLAN 32
Toso. Kartene nedenfor viser hvordan planforslaget forholder seg til disse.

Gjeldende planer i området. PLAN 32 Toso ligger i bunnen, PLAN 64 Avlastet vei E16 Verkevika – Toso er lagt
på toppen.
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Gjeldende planer i området med planforslaget klippet inn.

Vedtatt oppgradering og omlegging av Svenåvegen vil fungere som adkomstvei til
planområdets næringsarealer i bakkant. Andre adkomster er regulert for å stemme overens
med vedtatt plan for avlastet vei.
Tidligere saksgang
 Oppstart av planarbeidet ble varslet 12.05.17. Underveis i arbeidet med planforslaget
viste det seg at det var hensiktsmessig å utvide plangrensa inn i rigg- og
anleggsområdet for PLAN 64 Avlastet veg E16 Verkevika – Toso. Utvidelse ble
varslet til berørte parter 18.09.17. Totalt 12 merknader er innsendt, disse er gjengitt og
kommentert i planbeskrivelsen.
Plansaken har ikke vært til politisk oppstartsbehandling i Jevnaker kommune.
Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn
ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om
naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i
henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet
belastning av tiltak i området skal vurderes.
Konsekvensutredning
Planens formål og omfang er av en slik art at det ikke faller inn under forskrift om
konsekvensutredning. Planarbeidet er i tråd med overordned plan, og nytt utbyggingsområde
er av svært begrenset størrelse. Planarbeidet er dermed vurdert ikke å utløse krav om
konsekvensutredning.
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Økonomiske forhold
Tiltaket i seg selv vil ikke kunne gi økonomiske konsekvenser for Jevnaker kommune, utover
drift og vedlikehold av eventuelle kommunaltekniske installasjoner som overtas etter
ferdigstillelse. Plansaken behandler ikke slike forhold.
Vurdering:
Utredninger og ROS-analyse
I planbeskrivelsen, ref vedlagte rapporter og temakart, er det gjort rede for planforslagets
påvirkning på viktige miljø- og samfunnshensyn. Dette, sammen med fagrapport om flomfare,
overvann og grunnvann, støyberegninger og ROS-analysen danner grunnlaget for
hensynssoner i planen og bestemmelser til disse.
Videreutvikling bebyggelsen innenfor rammen av planforslaget anses å skape liten eller ingen
negative konsekvenser for omgivelsene.
Innsendte merknader
I forbindelse med varsel om oppstart for planarbeidet ble det sendt inn 12 merknader.
Merknadene er kort gjengitt og kommentert i planbeskrivelsens kap. 6. . Kort oppsummert har
merknadene i hovedsak omhandlet forhold knyttet til overordnede føringer og veiledere.
Temaene i merknadene er vurdert opp imot planmaterialet, og rådmannen vurderer at
merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Trafikal infrastruktur
Adkomst til området skal i henhold til plan sikres og bedres.
Rekkefølgekrav skal sikre opparbeidelse av ny adkomst før bebyggelse tillates i felt BB1.
Universell utforming
Så langt det lar seg gjøre skal området utformes slik at de kan benyttes av alle brukergrupper.
Prinsippet om universell utvikling skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det
enkelte byggetiltak.
Barn og unge
Anlegget legger opp til gode uteområder i et rolig miljø. Avstanden til større grøntområder er
relativt kort, og større barn vil ha god tilgang til disse. For mindre barn vil det være rikelig
med uteareal å boltre seg på under oppsyn.
Friluftshensyn
Turvegforbindelsen langs Svenåa sikres gjennom PLAN 64, og denne sikringen endres ikke
med dette planforslaget.
Rekkefølgekrav
Det stilles følgende rekkefølgekrav til planforslaget:
- Detaljering av felles uteoppholdsareal skal være utarbeidet og godkjennes i forbindelse
med søknad om igangsettingstilatelse.
- Uteoppholdsareal og parkering som tilhører omsøkt bebyggelse skal etableres og
ferdigstilles samtidig med bebyggelsen
- Ved nybygg med boliger innenfor BB1 gis det ikke ferdigattest før felles og private
uteoppholdsarealer er opparbeidet.
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Ved nybygg skal det etableres parkeringskjeller i ett plan. Parkeringsplasser i kjeller og
gjesteparkering utendørs skal være opparbeidet før ferdigattest kan gis.
Ny adkomst o_V12 i reguleringsplan for Verkevika – Toso skal være ferdig
opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse i felt BB1.
Eksisterende avkjørsel til Glassverkvegen 22 skal stenges før det gis brukstillatelse til
ny bebyggelse i felt BB1.

Det er rådmannens vurdering at disse kravene ivaretar nødvendige hensyn.
Konklusjon
Bolyst og attraktivitet er et hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2024.
Planforslaget bygger opp under denne målsettingen og er i tråd med overordnede
retningslinjer til planlegging med tanke på fortetting, samordnet areal- og transportplanlegging
samt nasjonalt mål om økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange for å ta veksten i
persontransporten.
Med bakgrunn i redegjørelsen overfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til PLAN 75 Tosohagen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Ved planvedtak vil de delene av gjeldende PLAN 32 Toso og PLAN 64 Avlastet veg
E16 Verkevika – Toso som blir overlappet av planforslaget, oppheves og erstattes av
PLAN 75 Tosohagen.
Behandling i Kommunestyret - 23.11.2017:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets innstilling.
Vedtak i Kommunestyret - 23.11.2017:
1. Forslag til PLAN 75 Tosohagen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Ved planvedtak vil de delene av gjeldende PLAN 32 Toso og PLAN 64 Avlastet veg
E16 Verkevika – Toso som blir overlappet av planforslaget, oppheves og erstattes av
PLAN 75 Tosohagen.
_______________
Utskriften er rett.
Politisk sekretariat, 27. november 2017
May-Britt Mayer Johnsen
Formannskapssekretær/konsulent
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