
 

Oppstartsmøtets formål er å etablere tidlig kontakt mellom forslagstiller og kommunen i private 
plansaker. Oppstartsmøtet skal primært gi gjensidig orientering. Forslagstiller legger fram kartskisse 
for planarbeidet og setter opp hovedpunkt i planarbeidet. Planavdeling orienterer om overordnete 
planer og føringer, veileder om planarbeidet generelt og informerer om planprosessen, krav til 
innhold og framstilling av planmateriale samt avklare plangrenser. 
 
Sak nr. 2019/1324 Eiendom:      gnr.9 Bnr 1 
Møtested: Rådhuset - Sætre Møtedato: 28.06.2019 
Deltakere: Hurum kommune Forslagstiller/kontaktperson 

Hiwa Suleyman - planlegger Gjermund Stuvøy - Siv.ing Gjermund Stuvøy 
AS 

Linda Kjøbli -Veiforvalter (VIVA)  Mathias Nome Hemsen -
ARKITEKTKONTORET ANDBERG-MOUM 
HEMSEN AS   

 
 
FRAMLAGT MATERIAL: følgende dokumentasjon er fremlagt/innsendt fra forslagstiller 
     x    Kartskisse i M 1:1000/1:5000 

    x     Beskrivelse/oppstilling av tema for drøfting 
   x     Illustrasjoner 
   x      Notat vedr. konsekvensutredning 
 
 
 
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET /kort beskrivelse av ønsket tiltak. 
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Formål med planen:  å regulere område til industri/næring i tilknytning til eksisterende 
Buskerud Betongfabrikk. Det vurderes også mulighet for 
et ressurssenter for utvikling av betongprodukter på eksisterende 
tomt eller i utvidet 
planområde. 

Størrelse på planområde Ca. 31 daa 
Eksisterende arealbruk 
(f.eks bebyggelse, landbruk, 
LNF-område) 

Eiendommen er ubebygd og har industriformål iht områdeplan for 
sandtaket på Verket, vedtatt 23.09.14. 

 
 
PLANSTATUS: Området omfattes av følgende planer (navn og dato oppgis): 
Fylkesplan ........... 
Kommuneplanens arealdel   Området er avsatt som fremtidig næringsbebyggelse 
Reguleringsplan Områdeplan for sandtaksområdet på Verket, vedtatt 

23.09.2014. Se link til relevante plandokumenter: 
http://webhotel3.gisline.no/webplan_0628/gl_planar
kiv.aspx?knr=0628&planid=7032 
 
 

Bebyggelsesplan ................................................ 
Andre planer/vedtak: (f.eks. Estetisk veileder for 
Storsand). 

........................................................ 

Planen vil erstatte deler av følgende planer: Områdeplan for Sandtaksområdet på Verket. 

STATLIGE RETNINGSLINJER/ planen berøres av følgende retningslinjer: 
X Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
X Samordnet areal- og transportplanlegging 
X Barn og unges interesser i planleggingen 
X Vernede vassdrag 
X Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
 
 

 
 
 

 
 
 
PÅGÅENDE PLANARBEID 
X Det pågår ikke planarbeid i området etter det planavdeling kjenner til 
 Det pågår følgende planarbeid i området 
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Følgende tema må belyses av forslagstiller, kryss av etter behov og evt suppler med 
kommentarer eller behov for utredninger 
Vei/trafikksituasjon, atkomst/avkjørsel 
(behov/bruk, sti/korridor) 

Det skal redegjøres for trafikkforhold, herunder 
avkjørsel fra fylkesvei gjennom en 
trafikkanalyse. For utforming av interne veier 
legges Hurum kommunes veinormal til grunn.  

Parkering og uteoppholdsareal Skal ivaretas 
Forurensing / støy Skal håndteres iht forurensingsloven og 

gjeldende retningslinjer for støy i industriområde 
Baren og unges interesser Ivaretas gjennom Trafikksikkerhet i området. 
Skole/barnehage 
(kapasitet, trafikksikkerhet på vei til skole) 

Ivaretas gjennom Trafikksikkerhet i området. 

Vann- og avløp 
(behov for etablering av nytt vann- og avløpsanlegg, tilkobling til 
offentlig anlegg, oppgradering av eksisterende anlegg) 

Håndteres iht anbefalinger fra VIVA (se foreløpig 
vurdering fra VIVA)  

Friluftsliv/grøntarealer Skal ivaretas i den grad blir berørt 
Naturvern 
(biologisk mangfold) 

Ivaretas i den grad blir berørt av planforslaget. 

Vassdrag/Strandsone 
(elv, strandsone, flomutsatt, nedslagsfelt) 

Planområdet grenser til en bekk som skal ivaretas 
på en forsvarlig måte. 

Landbruk 
( areal i drift/evt potensiale for drift) 

Ikke relevant 

Kulturminner 
(fredete kulturminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 

Det foreligger en arkeologisk rapport som ble 
utarbeidet i forbindelse med områdeplan for 
sandtaket for området. 

Natur/kulturlandskap  
Estetikk 
(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Relevant. Det skal redegjøres for nær- og 
fjernvirkning av industribygninger, installasjoner, 
herunder terrengendringer/tilpasninger. 

Risiko og sårbarhet Det skal gjennomføres en ROS-analyse iht 
kravene i PBL. 

Universell utforming Skal ivaretas 
Næring/handel/industri/kontorinteresser  
Annet Planområdet ligger i bratt terreng. Det er viktig at 

terrengforholdet blir håndtert på en forsvarlig 
måte 

 
UTBYGGINGSAVTALE 

utbygging innenfor planområdet igangsettes. 
 

MULIGE REKKEFØLGEKRAV  
 
 
KONSEKVENSUTREDNING (iht § 4.2 i PBL) og KU-forskrift 
 
Utløser planen krav om konsekvensutredning? Tiltakshaver har utarbeidet et notat, datert 15. 

mai 2019 til kommunen der det redegjøres for 
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hvordan tiltakshaver har vurdert tiltaket opp mot 
KU-bestemmelsene. Notatet skal sendes/gjøres 
tilgjengelig for berørte parter ved varsling av 
planen. 

 
 
PLANOMRÅDET 

 Ja. 
vil vurdere om planen skal 

inkludere evt. uregulerte områder 
Planområdet må uansett reguleres fram til 
fylkesvei mht å sikre adkomst. Det er 
hensiktsmessig å inkludere eksisterende 
reguleringsplanområde i planområdet slik at en 
får til en reguleringsplan for både eksisterende 
og framtidig område. 

 
BASISKART / KARTGRUNNLAG 

 Ja. 

området og forslagstiller må sørge for 
tilstrekkelig kartgrunnlag før planforslaget 
utarbeides (eiendomsgrenser, høydekoter, 
bygninger). 

Planområdet omfatter deler av eiendommen med 
gbnr 9/1. Det blir behov for 
oppmålingsforretning over ny eiendomsgrense. 

 
 
 
PLANAVDELING ANBEFALER OPPSTART 
X Planarbeidet ligger innenfor rammene av gjeldende kommuneplan og områdeplan for 

sandtaksområdet på Verket. 
X Oppstart av planarbeidet antas å kunne anbefales. 
  
  
  
 
 
GENERELL INFORMASJON 
Planmateriale Komplett materiale skal være i henhold til Hurum kommunes mal for 

utarbeidelse av reguleringsplaner, se kommunens planpakke på: 
 www.hurum.kommune.no 

Plangebyr Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar med en hver 
tids gjeldende gebyrregulativ før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Oppstartsmelding Varsel om oppstart utarbeides og sendes til naboer og berørte parter iht. 
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Liste over aktuelle parter finnes i 
planpakken. Oppstart av planer kan legges ut på kommunens hjemmeside. 
Oppstartvarsel sendes til post.mottak.plan-bygg@hurum.kommune.no 
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