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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
Skisse – eksisterende situasjon  
Eksisterende situasjon er en tomt hvor man har klargjort til bygging ved siden av Apothekernes 
Laboratorium, ”Pillefabrikken”, som er vist i gult. Figur 1 viser en fremtidig situasjon med gjeldende 
regulering, hvor volumet er vist i lilla. Tilgjengelig tomt er på ca  20.800 kvm. Utnyttelsen er %-TU = 
60 %, altså kan man bygge ut ca. 12400 m2 BRA medberegnet en etasje for hver tredje meter. 
Gesimshøyde er 15 m. Det er skissert et fabrikkbygg med en høyde på 15 m og grunnflate på ca. 2500 
m2.  
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Figur 1, eksisterende regulering 
 
Skisse - mulig fremtidig situasjon  
Figur 2 viser ønsket utbygging. Da det automatiske lagringssystemet som brukes i lagerarealene krever 
en ca 18 m høyde, er det ønskelig med en høyde på bygget som kan romme det. Gesimsen mot vest er 
på 15 meter. Utnyttelsen er satt til % BYA = 65 %. Dette er 5 % over føringer gitt i gjeldende 
kommuneplan og liknende planer i området. Tomten er ikke planlagt fullt utnyttet i første omgang, 
men det skal legges til rette for god plass til manøvrering og tilrettelegging av terrenget for en mulig 
ekspansjon. Figur 3 viser maksimal utnyttelsesgrad, med et bygg med fotavtrykk på 11040 m2. 
Planlagt bebyggelse, mulig utvidelse og tomtestørrelse vises i figur 4.   

 
Figur 2, ønsket utbygging 2013 

Eksisterende regulering 
 

 Pillefabrikken 
 



 4 

 
Figur 3, maks mulig utnyttelse, fleksibilitet til år 2030. I skissen er det satt av plass til 50 p-plasser.  

  
 
Figur 4, plan med tiltak og mulig tiltak antydet med stiplet strek 
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2. BAKGRUNN 
 
2.1. Oppdragsgiver - Oppdragsgiver er Gjellebekkstubben 1 AS. 
2.2. Planlegger/forslagsstiller – Planlegger er BundeBygg og Halvorsen&Reine, begge 

har godkjenning tiltaksklasse 3.  
2.3. Eiendoms - og eierforhold – Tomten har gnr/bnr 97/55 og er utskilt fra gbnr 97/42 

Apothekernes Laboratorium, ”Pillefabrikken”. Den er nylig oppmålt av Asker 
oppmåling. På tomten ligger en del av marka.  

2.4. Hensikten med planen – Planbehovet utløses av et ønske om økt utnyttelse/høyde på 
tomten for å legge til rette for etablering av produksjonslokaler/lager, i tråd med 
føringer gitt i gjeldende kommuneplan samt formål gitt i gjeldende regulering.   

2.5. Forhistorie – Forslaget ble påbegynt behandlet av Lier kommune som en 
rammesøknad med dispensasjon, som senere ble avslått med krav om 
omregulering. Mot slutten av reguleringsprosessen ble en del av området lagt inn 
som del av marka.   

2.6. Gjennomføringen av planen – Planen legges ut til høring i januar og byggesøknad 
sendes så snart en ny reguleringsplan foreligger. Det er ønskelig med ferdigstilt 
bygg medio 2015. 

 

3. DAGENS FORHOLD 
3.1  Beliggenhet og dagens bruk  
 
 

 
Figur 4, situasjon 
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Planområdet ligger langs E18 på samme side som Liertoppen kjøpesenter. Området er 
avgrenset med rosa strek. Planområdet er ubebygd, men avsatt til produksjon og lager. 
Skogen er i hovedsak ryddet.  
 
3.2 Planområdet og forhold til tilliggende areal 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
 

 
Figur 5, kart over markslag og bonitet, med friluftsliv som er statlig sikra markert inn. Planavgrensning i sort. 
 

 
 
Som illustrasjonen over viser, består området av åpen jorddekt fastmark og skog med middels bonitet. 
Det er ingen jord- eller skogbruksinteresser innenfor avgrensningen. På andre siden av veien 
”Lierbakkene”, mot Damtjern, er det et område for friluftsliv som er statlig sikra (markert med fiolett). 
Planområdet inngår også i et eldre orienteringskart som heter Reistadåsen. Området ble befart uten at 
det ble funnet tegn til stier på området.  
 
Landskap 
Bergarten i området er Biotittgranitt, grovkornet og med middelskornet grensefacies.  
Det er ingen naturtyper innenfor området som er markert, men i munningen av Damtjern hvor en bekk 
kommer ut fra Hølaløkka, er det markert et svært viktig eller viktig naturtype-område. Området mot 
sør og vest er idyllisk, med unntak av støyen fra motorvei og Lier Motorstadion se figur 6.  
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Figur 6, bilde av Damtjern fra veien som skiller vannet fra planområdet. 
 
Planområdet ligger langs en skråning fra en liten forhøyning i landskapet, men på grunn av skogen 
som ligger rundt er ikke toppen spesielt definert. Skråningen er sørvest vendt.  
 

 
Figur 7, bilde fra veien ca 30 m vest for planområde. Bauhaus skimtes helt til venstre. 



 8 

 
Figur 8, bilde fra veien ca 200 m nord for planområde, i krysset mellom Leirdalen fra Lierbakkene 
 

 
Figur 9, panorama over planområdet 
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Figur 10, utsikt fra planområdet ned mot Damtjern 
 
 
Verneinteresser 
Det foreligger ingen verneinteresser på området i dag. Det er foretatt arkeologisk registrering av 
Buskerud Fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Det er heller ikke registrert verneinteresser i forhold til naturmiljø og biologisk mangfold. 
Nedenstående er hentet fra Notat naturmiljø, Rambøll: 
 
Befaringen ble gjennomført i tørt, pent vær midt på dagen. Det ble ikke registrert lokaliteter som 
kvalifiserer som viktige naturtyper etter DN-håndbok 13 (2006). Området kan beskrives i 3 
delområder (se figur 5); A: skrotemark på utfylling ved Gjellebekkstubben (nordøstre del av tomta) 
(figur 6), B: fuktdrag i nordvest (figur 7), C: nyere hogstflate i østre/sørøstre halvdel av området (figur 
8). Alle delområdene er sterkt påvirk et av hogst og/eller utfylling/påfylling av masser. Ingen av 
delområdene innehar særskilte verdier for naturmangfold. 
 

   
Figur	  5	  (venstre)	  og	  6	  (høyre):	  5:	  Grovskisse	  av	  delområder	  som	  er	  beskrevet	  i	  tekst	  i	  kap.	  2.3.	  6:	  Område	  A	  (se	  tekst	  kap.	  
2.3.)	  
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Figur	   7	   (venstre)	   og	   figur	   8	   (høyre):	  7:	  Område	  B	   (se	   tekst	   kap.	   2.3.).	   8:	  Område	  C	   (se	   tekst	   kap.	   2.3.)	   Bildet	   er	   tatt	   fra	  
sørvestre	  del	  av	  tomta.	  
 
A 
Arealet utgjøres av skrotemark på en nyere utfylling med ujevne stein- og grusmasser og stedvise 
hauger med flis etter nyere hogster/ryddetiltak. Vegetasjonen er omtrent i knehøyde, med et massivt 
oppslag av selje og bjørk, og mer spredte innslag av osp, gran og furu (se figur 9) Vanlig 
forekommende karplanter er pionérarter som smyle, rødkløver, reinfann, fuglevikke, burot, geitrams, 
bringebær, røsslyng, tepperot, vrangdå, gulldusk, føllblom og stormaure. På enkelte deler er det rike 
oppslag av hårsveve. Det er rike forekomster av svartelisteartene kanadagullris, hagelupin, (se figur 
10) og hvitsteinkløver (alle svartelistet i kategorien «svært høy risiko»).  
 
 

   
Figur	  9	  (venstre)	  og	  10	  (høyre):	  Nærbilder	  av	  vegetasjonen	  i	  område	  A.	  På	  figur	  10	  sees	  kanadagullris	  og	  hagelupin	  i	  forkant	  
av	  bildet.	  
 
B 
Området er et nyere hogstfelt på fuktig, middels rik mark, dels med sumppreg. Et massivt 
gråoroppslag preger mye av området, se figur 11. Vanlige arter i feltsjiktet er ormetelg, blåbær, 
tyttebær, geitrams, krattmjølke, skogsalat, skogstjerne, hårfrytle, hestehov, stjernestarr, maiblom og 
løvetann (figur 12). Ut over gråor er det oppslag av gran, rogn og vier (ubest.).  
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Figur	   11	   (venstre)	  og	  12	   (høyre):	  Figur	   11	   viser	  hogstfeltet	   i	   fuktdraget	   sørvest	   i	   planområdet.	  Massivt	   oppslag	   av	   gråor	  
preger	  sentrale	  deler	  av	  feltet.	  Figur	  12	  viser	  typisk	  utsnitt	  av	  vegetasjonsdekket	  i	  fuktdraget	  i	  sørøst.	  Noen	  vegetasjonsløse	  
felt	  i	  kjøresporene	  og	  tuepreget	  vegetasjon	  med	  mye	  pionérarter.	  	  
 
C 
Området utgjøres av et hogstfelt på blåbærgranskog-mark. Blåbær dominerer mellom granstubbene 
(figur 13), ispedd røsslyng og blokkebær. Bunnvegetasjonen preges av etasjehusmoser og flekker med 
torvmoser. Noe oppslag av rogn. Deler av området ser ut til å være avvirket i år, og er preget av store 
markskader, se figur 14. 
 

   
Figur	  13	  (venstre)	  og	  14	  (høyre):	  Figur	  12	  viser	  nytt	  hogstfelt	   i	  blåbærgranskog.	  Bildet	  er	  tatt	  SØ	   i	  planområdet,	  mot	  NV.	  
Figur	   13	   viser	   markskader	   etter	   hogst,	   og	   flishauger	   etter	   hogsten	   i	   område	   C.	   Bak	   i	   bildet	   sees	   bygningene	   innerst	   i	  
Gjellebekkstubben.	  
 
Miljøfaglige forhold 
Det er ingen kjennskap til forurensning eller grunner for å mistenke det. Området er ubebygd og har 
ikke vært benyttet av Apothekernes Laboratorium, som har disponert eiendommen. Området stiger fra 
nordvest til sørøst, og har gode solforhold.  
 
Støy 
Vegvesenets støyprognoser frem mot 2025 viser at planområdet ligger i gul og, på deler av området, i 
rød støysone. Området for øvrig ligger i gul støysone. Det ligger en bolig i nærheten av området. 
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Figur 11, hentet fra Vegvesenets støyprognose for Lier for 2025. Planområdet er markert i sort.  
 
 
Trafikkforhold 
Området vil få adkomst via eksisterende vei til Apothekernes Laboratorium: fra E18 er det avkjørsel 
til Liertoppen og over til Kirkelina og til rundkjøring Lierbakkene/Drammensveien. Området er svært 
nærme E18 og infrastrukturen er dimensjonert for større kjøretøy, og tilpasset lager og 
produksjonsvirksomheter, og egner seg derfor godt med tanke på transport til lageret med lastebil.  
 
Med tanke på ansatte har området god dekning av kollektivtransport, og det er eget gang og 
sykkelveinettverk fra Drammen og til Gjellebekkstubben.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er ikke registrert noen fare for flom, ras, kvikkleire, brann og eksplosjon. Det er ingen vann eller 
vassdrag på planområdet, men i umiddelbar nærhet utenfor. Området er i sone for høy aktsomhet mot 
radon. Det går en vannforsyningskabel på siden av planområdet som må hensyntas under planarbeidet. 
 
Sosial infrastruktur 
Området har god tilknytning til offentlig transport fra Gjellebekk holdeplass. Mange busser mellom 
Drammen og Oslo, eller Asker, stopper på Gjellebekk. Ansatte har rekreasjonsmuligheter ved 
Damtjern og alt de kan trenge av service ved Liertoppen kjøpesenter. Fordi området ikke brukes som 
boligområde, er ikke tilbud som barnehage og idrettsanlegg aktuelle.  
 
Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur som VA, EL og overvann er ikke ført frem til eiendommen i dag, og dette må 
ivaretas ved gjennomføring av tiltak. 
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Figur 12, ledningskart 
 
Estetikk og byggeskikk 
Tilliggende bebyggelse er først og fremst tilsvarende den bebyggelsen som planlegges oppført. 
Sørvest for området ligger det allikevel rekreasjonsarealer som i dag er omringet av grønne åser visuelt 
sett, se figur 2. Akustisk sett vil mye av rekreasjonsarealet ligge i gul støysone i 2025. I tillegg er det 
sporadisk støy fra Lier Motorstadion nede i Leirdalen. Selv om området fremstår som helhetlig grønt 
så kan det ikke sies å være uberørt natur, når f eks Lier Motorstadion ligger nært. 
 
Fra eksisterende industriområde kan prosjektet så å si ikke ses, det kommer til å ligge bak 
”Pillefabrikken”, som bildet nedenfor viser. Estetikken i området er preget av store avstander og bygg 
i ferdige elementer med stor lagringskapasitet og stor etasjehøyde. Tiltaket vil kunne ses fra denne 
vinkelen i forlengelsen av Apothekernes Laboratorium.  
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Figur 14, pillefabrikken og arealet som kommer til å gjøres om til vei. Planområdet i horisonten.  
 
Stedsutvikling 
Målet for utviklingstrekk i området i dag er fortetting av eksisterende bedrifter. Området grenser mot 
marka – og grensen for marka er justert i nylig revidert kommuneplan. Det betyr at en større del av 
tomten inngår i marka, og at dette må hensyntas i planarbeidet. 
 
Barns interesser 
Området ligger lite tilgjengelig i dag, på innsiden av et fabrikkområde med bom hvor det står adgang 
forbudt for uvedkommende. Det er ingen vegetasjon over marklaget. Det er et fåtall hus i området, og 
trafikken preges av tungtransport. Det vurderes ikke til å være særlig aktuelt som et sted hvor barn 
leker.  
 
Universell utforming 
Området er ikke universelt utformet i dag, men det er heller ikke særlig relevant siden det er et 
nedbygget skogsområde.  
 
Juridiske forhold 
Tomten har veirett til adkomst fra nord-øst, via tomten for den gamle ”Pillefabrikken”, gbnr 97/42, og 
bebyggelsen vil dermed også få samme avkjøring fra hovedvegnettet. 
 
Interessemotsetninger 
Vi er orientert om at det pågår annet planarbeid i området, og at prioriteringer når det gjelder adkomst 
kan bli gjenstand for diskusjon. Dette forutsettes avklart i løpet av høringsperioden. 
 

4. PLANSTATUS 
Tiltaket er i samsvar med overordnede planer og føringer. Derfor har ikke føringer fra andre 
overordnede planer vært utslagsgivende på denne planen.  
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4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Rikspolitiske retningslinjer legger føringer for at det ikke åpnes for detaljvarehandel og at gjeldende 
formål opprettholdes, og. Planforslaget anses å være i overenstemmelse med rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (lokalisering av ønsket formål er avklart i 
overordnet plan), og også for barn- og unges interesser.  
Markloven: Planområdet ligger inntil Markagrensen, men berøres ikke direkte av Markaloven. 
 
Gjeldende overordnede planer 
Kommuneplanen oppgir at området har en beliggenhet som tilsier en utvikling av produksjons- og 
transportbedrifter. Tiltaket er i overenstemmelse med kommuneplanen.  
 
Gjeldende regulering 
Tidligere reguleringsplan har ID 504-902-15, Apothekernes Laboratorium fra 1989. Planområdet er 
skilt ut fra tomtearealet til bygget som ble oppført i forbindelse med den planen. Det har fått gnbnr 
97/55. Ihht. Reguleringsplanen tillates en utnyttelse på TU=60%, og byggehøyde inntil 15m. Ihht 
bestemmelsenes §2a kan også enkelte bygningsdeler, ut i fra funksjonelle krav, ha en høyde på opptil 
18 m. Generelt skal høye bygg søkes avtrappet, slik at den ”visuelle gesimshøyden” reduseres mest 
mulig.  
 
Tiltaket strider mot gjeldende reguleringsplan hva gjelder høyder og utnyttelse.  
 
Pågående planarbeid i nærområdet 
Det er startet planarbeid også på naboeiendommen gbnr 97/42 ”Pillefabrikken”. Det foreligger også 
planer om å regulere areal nord for planområdet til produksjon og lager.  
 
 

5. MEDVIRKNING 
 
5.1  Varsel om oppstart 
 
Annonsen ble publisert i Drammens tidene tirsdag 9. Juli. Den ble sendt per brev/e-post til listen 
anbefalt av kommunen, som bestod av nedenstående liste. I tillegg ble den 22 august sendt til NVE.  
 
Offentlige organer: 
Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL 
Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 
Forum for Natur- og Friluftsliv – Buskerud, Pb. 305, Bragernes, 3001 Drammen 
Rfd - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen 
DRBV – Drammenregionens brannvesen IKS v/ Irene Horgen, Langesgate 11, 3041 Drammen 
Lier E-verk AS, Ringeriksveien 175, 3400 Lier 
Fylkesgeologen i Buskerud, Fylkeshuset, 3126 Tønsberg  

• sven.dahlgren@online.no  
Direktoratet for naturforvaltning  

• postmottak@dirnat.no 
Glitrevannverket, Fagerlia 30, 3011 Drammen 
 
Lag og foreninger: 
Lier skogeierlag v/Odd Grøstad, Kvistås, 3400 Lier 
Norges Jeger og Fisk – Buskerud v/Beate Aase Heidenreich, Foss Gård, 3400 Lier 
Lier historielag, Pb. 148, 3401 Lier 
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NHO Buskerud, Pb. 281 Bragernes, 3001 Drammen 
Lier næringsråd c/o Drammen Næringsråd, Pb. 11, 3001 Drammen 
Naturvernforbundet i Lier, Pb. 221, 3401 Lier 
Grønne Lier c/o Tone Elisabeth Svendsen, Linnesstranda 37, 3400 Lier 
Drammens Sportsfiskere (For planer som berører vannmiljø) – Vannmiljøutvalget, Drammen 
Sportsfiskere, Pb. 335, Bragernes, 3001 Drammen. E-post: borgarpedersen@hotmail.com  
 
Naboliste: 
 
Dersom dødsbo i nabolista, må folkeregisteret (800 800 00) kontaktes for dødsdato. Ring 
Tingretten/Skifteretten for om det sitter noen i uskiftet bo, evt. opplysninger om arvinger. 
Drammen – 32 21 16 20 
Hallingdal – 32 07 28 50   
 
 
Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 
97 55 GJELLEBEKKSTUBBEN 1 AS Postboks 57 Smedstad, 0309 OSLO 
97 56 GJELLEBEKKSTUBBEN 3 AS Postboks 500, 1327 LYSAKER 
100 13 LIER KOMMUNE Postboks 205, 3401 LIER 
100 2 LIER KOMMUNE Postboks 205, 3401 LIER 
97 43 STOKKE, ANDERS KRISTIAN Postboks 205, 3421 LIERSKOGEN 
97 41 STOKKE, OLE Stokkeveien 15, 3425 REISTAD 
97 42 GJELLEBEKKSTUBBEN 2 AS Postboks 500, 1327 LYSAKER 
100 29 ANUNDSKÅS, MAGNUS (død) Sagaveien 2, 3420 LIERSKOGEN 
120 25 GJELLEBEKK INVEST AS Postboks 1801 Vika, 0123 OSLO 
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  Figur 15, annonse Drammens tidende  

Kunngjøring om oppstart av arbeid med 
forslag til privat detaljreguleringsplan for 
Apothekernes Laboratorium, Lier kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, 
varsles det at Gjellebekkstubben 1 AS setter i gang arbeid med 
privat detaljreguleringsplan for gbnr 97/55. Eiendommen ligger ved 
Liertoppen, og er avsatt til næringsformål spesielt forbeholdt produk-
sjons- og transportbedrifter i Kommuneplanens arealdel 2002-2013.

Eiendommen er regulert gjennom ”Reguleringsplan for Apothekernes 
Laboratorium gnr 97, bnr 1 og 2”, med ikrafttreden 20.juni 1989. 

Samtidig med varsel om oppstart av reguleringsarbeider, varsles det 
også om at det tas opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyg-
gingsavtalen vil i hovedsak måtte omfatte forhold knyttet til tekniske 
anlegg, grønnstruktur, vei etc.  

Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kart, og omfatter 
kun eiendommen GBNR 97/55. Området har i dag en tinglyst rett til 
atkomst over eiendommen 97/42, og denne forutsettes opprettholdt. 
Planområdet er i underkant av 21 daa stort.

Hensikten med planarbeidet, er å regulere eiendommen i tråd med 
gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget 
vil fravike gjeldende reguleringsplan når det gjelder følgende forhold:

 ett plan pr 3 meter. Dette synes å være lite hensiktsmessig, 
 når man skal tilrettelegge for virksomheter som krever store
 gulvflater og høye rom. Planforslaget vil derfor omregulere

 tas sikte på en utnyttelsesgrad tilsvarende den som er for nyere

 tillatt utnyttelse for produksjonsvirksomheter er satt til 

 funksjonelle krav, ha en gesimshøyde opp til 18 m. 
 Hovedgesims er regulert til 15 m fra gjennomsnittlig planert
 terreng. Store deler av planlagt bygningsmasse er tenkt nyttet 
 til lager, og her er det behov for stor takhøyde. Det vil derfor 
 være aktuelt å vurdere å øke tillatt gesimshøyde i forhold til 
 gjeldende regulering.

utredningskrav”, §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. Planarbeidet utløser 
ikke krav til konsekvensutredning. 

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes/sendes til: 
Halvorsen & Reine AS, 
Postboks 9407, 3023 Drammen
Att: Aina Lian, tlf  32215290, faks 32215291, 
e-post: lian@heras.no

Frist for innspill er: 16.08.13
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5.2  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Innkomne merknader følger som eget vedlegg.  
 
Liste over merknader 
1. Fylkesmannen i Buskerud 16.07.2013 
2. Buskerud Fylkeskommune                                           16.08.2013 
 
Sammendrag av merknadene 
1: Fylkesmannen i Buskerud 
 
FMB ber om at  planleggingen legger vekt på å unngå utbygging og virksomhet som kan redusere 
rekreasjonsverdiene i marka. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene 
for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er blitt fulgt opp. Det må sikres 
tilstrekkelige grøntsoner langs bekkedragene. Det må legges vekt på å ivareta landskapsmessige og 
estetiske forhold ved utforming av inngrep og bebyggelse. FMB forutsetter at detaljreguleringen ikke 
åpner for detaljvarehandel og gir bestemmelser om en type næringsvirksomhet i tråd med 
kommuneplanens føringer om at dette næringsområdet har en beliggenhet som tilsier en utvikling av 
produksjons- og transportbedrifter. Minner om at det er krav om at minst 60% av varmebehovet skal 
kunne dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger over 500 m2. FMB forutsetter at transport 
og planlagt virksomhet ikke fører til økt støybelastning for boliger i nærområdene ihht T-1442/2012. 
 
2: Buskerud Fylkeskommune 
 
Området er arkeologisk registrert, det ble ikke funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Dersom det skulle fremkomme automatiske fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen bli varslet.  
 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene 
 
Innspillene er tatt til følge. Det er lagt buffersone mot marka/bekkedrag, det er lagt vekt på å ivareta 
landskapsmessige og estetiske forhold. Det er gjort støyberegninger for å sikre at ikke nærområdene 
blir belastet og formålet er valgt i overenstemmelse med anbefalinger fra Fylkesmannen.  
 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANSKISSEN / PLANFORSLAGET 
Arealformål 
 
Regulerte formål er: 
Kjøreveg 
Kontor/lager  
Hensynssone vegetasjon 
 
Grad av utnytting og høyder 
Maks gesimshøyde er satt til 18 m. (Høyden tilsvarer 1 etasje for dette formålet, fordi et automatisert 
lagringssystem forutsetter denne takhøyden i lagringsarealet). Høyden tilsvarer 1 etasje for valgt 
formål. Høyden settes til kote 243 (225 moh + 18 m).  
 
En del av tomta med et areal på 2322 kvm ble på et sent punkt i planprosessen, definert som del av 
marka med en tilhørende hensynssone på 5 meter. Tiltaket er ferdigprosjektert, da reguleringskrav 
kom som avslag på rammesøknad. Mulig utvidelse er basert på modulenhetene som bygget er 
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prosjektert med. Inntil en del av tomten ble definert som en del av marka var tiltaket godt innenfor 
kommunens forslag til % BYA på % BYA = 60 % BYA. 
 
Det er når forslaget fremmes lagt opp til en % BYA = 65 % BYA, 5 % BYA høyere enn foreslått i 
kommunens mal for reguleringsbestemmelser for formål industri. Det er lagt opp til et bygg på 6700 
kvm BRA med en kombinasjon av lager, kontor og produksjonsarealer som i følge kommunens 
retningslinjer gir 50 parkeringsplasser for planlagt bygg. Parkeringsplassene tilsvarer 900 kvm, eller 
en økning i 5 % BYA. I og med at det er få besøkende og 24 ansatte per i dag selv uten et automatisert 
lager er 50 plasser i overkant i forhold til tiltakets behov. Det virker på oss som om det strider mot 
Rikspolitiske retningslinjer at et område med så god kollektivdekning har så høye krav til parkering, 
men vi ønsker selvfølgelig å beholde fleksibiliteten det er lagt opp til. De 5 % BYA vi overstiger med i 
forhold til kommunens anbefaling vil gjøre det mulig for en annen bedrift som trenger 50 plasser å 
overta planen. Vi anser derfor at en økning i % BYA med 5 % BYA er en løsning som muliggjør at 
tiltaket kan fortsette uforandret og kommunen kan beholde fleksibiliteten i planen som retningslinjene 
har lagt opp til.   
 
En mulig utbygging i tråd med planen vil tillate en utvidelse på 4400 kvm – (18 kvm x (50 + X antall 
parkeringsplasser for ekspansjonsdel)). Utregning av parkeringsbehov er basert på reell kvm BRA – 
og det er ikke medregnet for imaginære plan pr 3 meter byggehøyde.  
 
Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen foreslås plassert i forlengelsen av eksisterende fabrikkområde, men noe lavere på grunn 
av hellende terreng. Byggets plassering bestemmes i stor grad av terrenget og geologiske forhold, det 
er plassert der det er mest hensiktsmessig, ettersom sørvest siden av tomten heller sterkt. Det er lagt til 
rette for lager- og produksjonslokaler. Virksomheten det legges til rette for, har behov for mindre 
produksjonslokaler samt større arealer med stor takhøyde tilpasset et effektivt lagringssystem. Sosiale 
rom og kontorfunksjoner er lagt på en mesaninetasje.  Det vil etableres flere større porter med 
vareramper på hovedfasade, og disse vil være med å definere uttrykket på bygget.  
 
Gjennomføring 
Førstegangsbehandling i formannskapet er planlagt til 20.02.2014, med offentlig ettersyn i to uker. 
Andregangsbehandlingen er antatt i april/mai og behandlet rammetillatelse ila august/september. 
Søknad om IG: august 2014 
Igangsetting bygging september 2014 
Det ble i utgangspunktet forventet at bygget skulle ha stått klart den sommer/høst 2014 ved 
innsendelse av rammesøknad.  
 

7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget er ikke i konflikt med noen overordnede planer og mål. Omreguleringen er basert på et 
ønske om økt utnyttelse. Forslaget bidrar til måloppfyllelse i kommuneplan:  
Fra første side i kommuneplanen oppfyller tiltaket to av to mål under næringsutvikling: 

- Eksisterende næringsliv må gis god mulighet til utvikling og ekspansjon 
- Videre fortetting og utvikling av Liers næringsliv lokaliseres til Gjellebekk (for slik type 

virksomhet). 
 
”Næringsområdene på Gjellebekk/Gunnaråsen har et betydelig fortettingspotensiale” 
 
Området bidrar også til en høyere konsentrasjon av næring i et næringsområde (positivt for 
omsetningen) og gjør det mulig for Harlem Food å flytte sin transportkrevende bedrift fra Drammen 
sentrum til et omland som egner seg bedre, blant annet med tanke på sikkerhet og effektivitet for 
Harlem Food og næringslivet i Lier.  
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Adkomstvei: Gjellebekkstubben 1 AS ønsker å få behandlet sin plan med utgangspunkt i at adkomst 
opprettholdes slik den er i dag, da dette er en tinglyst rett som ligger på naboeiendommen. Ordlyden i 
denne er som følger ”Eiendommen skal ha rett til evigvarende og vederlagsfri adkomst frem til 
offentlig vei, herunder over gnr.97, bnr.42 og 29, sistnevnte også eid av Selger, i Lier kommune, samt 
rett til vederlagsfritt å koble seg til og anlegge vann- og avløpsanlegg over gnr.97, bnr 47 i Lier 
kommune. Adkomsten skal følge eksisterende vei, jf erklæring om atkomstrett med kartblad vedlagt 
som bilag 3.” Dette begrunnes først og fremst med at andre planer i området har kommet svært kort, 
og det er ingen selvfølge at salg av ”Pillefabrikken” til Asko blir en realitet. Gjellebekkstubben 1AS 
kan muligens diskutere å flytte adkomst  til skissert vei vist i forslaget til Asko, dersom dette blir 
situasjonen. De privatrettslige forholdene mellom Asko og Gjellebekkstubben 1AS (Harlem Food) blir 
da en forutsetning for å få dette til. 
 
Planområdet for dette planforslaget, er i prosessen utvidet for å medta eksisterende vei inn til tomten. 
Det er i samråd med kommunen ansett at det ikke har vært nødvendig å varsle denne planutvidelsen, 
da myndigheter, naboer og andre berørte interesser er informert om at det pågår planarbeid også på 
denne tomten, i forbindelse med at det er varslet oppstart for dette arealet.  
 
Verneinteresser 
I følge de forhold som er kjent, er det ingen konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap. 
Registreringen av biologisk mangfold viser at det ikke er særskilte verdier for naturmangfold, og at det 
ikke vil bli nevneverdige planvirkninger for naturmangfold. Det går et elgtråkk forbi og delvis over 
naboeiendom gbnr 97/42, men i og et med at adkomstforhold etc blir tilsvarende som for dagens 
situasjon, vil ikke dette tiltaket ha konsekvenser for elgtråkket. 
 
Miljøfaglige forhold 
Tiltaket har ingen konsekvenser for støy for boligområder. Det har en svært liten konsekvens i forhold 
til økingen av trafikkstøy på det overordnede veinettet. Konsekvensene for biologisk mangfold er 
vurdert til ingen/liten.  
 
I forhold til naturmangfolloven §§ 8-12 har vi gjort følgende vurderinger: 
 
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av 
naturtypelokaliteter, arter (inkl rødlistearter) og naturtyper i planområdet som et godt grunnlag for 
videre planlegging. 

Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget er godt er konsekvensene av tiltaket i 
forhold til naturmangfoldet relativt godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at 
det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Tiltaket medfører svært begrenset endring av 
samlet belastning på omkringliggende økosystemer.  

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ikke vurdert som relevant 
for dette tiltaket.  

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at de mest 
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn, blant annet ved håndtering av masser og risiko for 
spredning av fremmede arter.  

Støy 
Asplan Viak har skrevet en rapport som behandler støyproblematikken i området i forhold til naboer. 
Den eneste som er aktuell Sagaveien 2. Det er ingen støyproblemer ved boligen verken i årsmiddel 
eller i høysesongen. Støysoneberegningene for begge er illustrert under med høysesong som høyeste 
nivå/lengst utstrekning. Det er heller ikke problem med innvendig støy i kontorer fra egen vei eller 
vegnettet rundt.  
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Støyberegning for høysesong 
 

 
Støyberegning fasader Sagaveien 2, høysesong 
 
Overvann 
Håndtering av overvann skal sikres på egen tomt, og det skal legges opp til at vann fordrøyes før det 
sendes ut på hovednettet. Dette vil detaljprosjekteres ved søknad om tiltak. Det settes krav til en 
miljøoppfølgingsplan, der det må ivaretas at man skal sikre at det ikke blir avrenning av eventuelt 
forurenset vann til Damtjern. Det settes også krav til opparbeidelse av sedimentasjonsanlegg før 
igangsettelse kan gis som hindrer avrenning til Damtjern under anleggsperioden.   
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er ikke registrert noen fare for flom, ras, kvikkleire, brann og eksplosjon. Det er ingen vann og 
vassdrag på planområdet, men i umiddelbar nærhet utenfor. Deler av tomten har vist seg å ligge 
innenfor grensen mot marka, så planavgrensningen er derfor lagt i kant med denne. Det er lagt inn en 
buffersone på fem meter for å skåne eventuell sårbar natur.  
 
Hva angår infrastruktur er det ikke vurdert at tiltaket innebærer risiko for forringelse av 
omkringliggende system. Omfanget av tiltaket regnes ikke som noe som utgjør en særlig forskjell på 
veinettet. Det antas derfor at det er tilstrekkelig kapasitet på omkringliggende veier. 
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Barns interesser 
Tiltaket berører ikke barn og barns interesser, og har således ingen konsekvenser for deres interesser.  
 
Universell utforming 
De nye lokalene vil være utformet etter TEK-10, dette vil gjøre Harlem Food tilgjengelig som 
arbeidsplass.  
 
Økonomiske konsekvenser for Lier kommune 
Sosial og teknisk infrastruktur er allerede på plass. Tiltaket vil ikke, med de forhold som er kjente i 
dag, utløse vesentlige økonomiske konsekvenser for Lier kommune. Det er påbegynt arbeid med 
utbyggingsavtale, som først og fremst vil omhandle teknisk infrastruktur, vei og grøntstruktur. Veien 
inn mot området er privat.   
 

8. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Begrunnelse 
Tiltaket det legges opp til er i tråd med overordnede føringer fra kommunen. Det er dimensjonert for å 
være et effektivt lager med noen mindre produksjonsarealer. Planlagt virksomhet krever derfor en 
høyde på 18 meter, for å få plass til de automatiserte lagersystemene, og en grunnflate som gjør at det 
er stort nok for dagens behov. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for et en eventuell utvidelse er 
enkel. Tiltaket som foreslått, avtrappes i retningen hvor fjernvirkningen blir størst, og vil utover det 
ikke være til stor sjenanse fordi det er omringet av skog og lignende bygg. 
 
Utnyttelsen settes til % BYA = 65 % BYA, hvorav 5 % går til å dekke et noe høyt parkeringskrav. 
Området har god tilgang til kollektivtrafikk. Om man regner parkeringsplasser i henhold til 
kommunens bestemmelser for næring delt inn i kontor, lager og produksjon, får man behov for 50 p-
plasser. (BRA som er lagt til grunn, er da ikke regnet for imaginære plan pr tredje høydemeter, 
innlastningsnivå er heller ikke regnet med, det ville gitt 64 p-plasser). Kontoret har 24 ansatte og er 
ikke publikumsrettet. Fordi antallet er så langt fra behovet og tiltaket har god tilgjengelighet med 
kollektivtrafikk, er parkering satt som et maks krav. Det vil være store asfalterte flater som følge av 
logistikken rundt leveringer som ikke regnes med i % BYA.  
 
Fjernvirkningen sett fra rekreasjonsarealene vil dempes av at det er høytvoksende skog på tilliggende 
arealer. Prosjektet og skråningen synes allikevel godt fra krysset mellom Kirkelinna, Drammensveien 
og oppover, der trærne mot veien er hogget bort. Eksisterende situasjon er vist i figur 13. 
Fjernvirkningen vil være at man ser bygget fra veien.  
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Figur 13, planområdet sett fra vest, fra krysset mellom Kirkelina og Drammensveien.  
 
Oppsummering notat naturmiljø 
Innenfor planområdet er det ikke registrert særskilte verdier for naturmangfold, og det vil ikke bli 
nevneverdige planvirkninger for naturmangfold verken på lokal eller regional skala. Forekomst av de 
svartelistede, høyrisiko-artene hagelupin, kanadagullris og hvitsteinkløver i det planlagte 
byggeområdet innebærer risiko for uønsket spredning av artene i forbindelse med massehåndtering i 
anleggsfasen.  
 
Planforslaget berører ikke eksisterende kantsone mot bekken sør for planområdet, og planvirkning for 
kantsonen og bekkemiljøet antas å være begrenset.  
 
En rekkefølgebestemmelse om miljøoppfølgingsplan (MOP) i planforslaget kan gi mulighet for å 
etablere retningslinjer for å sikre en massehåndtering i anleggs- og driftsfasen som hindrer uønsket 
spredning av de svartelista, høyrisiko-artene hagelupin, kanadagullris og hvitsteinkløver. En 
miljøoppfølgingsplan vil også kunne sikre nødvendige hensyn til bekken mot sør, med tilhørende 
kantsone. 
 
Oppsummering arkeologisk rapport 
Det ble ikke funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Dersom det under anleggsarbeidet 
skulle framkomme automatiske fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven § 8,2. Ledd. 
 
Oppsummering teknisk infrastrukter: VA – overvannshåndtering: EM-teknikk  
Overflatevann skal tilbakeføres grunnen på egen eiendom. Overflatevann fra takflatene tenkes først til 
kummer som fordeler vannmengden over et større areal. Prosjektet krever ingen endring av det 
kommunaltekniske anlegget, men en utbygging av det. Avhengig av avtalen som gjøres mellom eier 
av gbnr 97/42 og tiltaket, vil vannet kunne føres fra ledninger i krysset som vist på ledningskartverket 
eller kobles på eksisterende vannsystem for gbnr 97/42.  
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Foreløpige vurderinger tilsier at tiltaket kan sammenkobles med Apothekernes Laboratorium sin 
eksisterende utvendige VA-installasjon, som er kraftig overdimensjonert. (Se vedlegg eller 
sammendrag). Alternativt vil man måtte føre slike installasjoner frem til offentlig anlegg ved 
innkjøring, noe som vil kreve at det også etableres pumpe. 
 
Oppsummering geologi/geoteknikk 
Eiendommen består i dag av enten fjell i dagen eller av et tynt lag med løsmasse på fjell. Bergarten i 
området er granitt, en meget stabil bergart. Løsmassene består av ulike mengde ren torv, torv eller 
steinig grusig sand og torv over steinig sandig silt. Det er vurdert som et enkelt tiltak å planere tomten 
som foreslått.  
 
Registreringer og vurderinger som er foretatt, dokumenterer at den aktuelle eiendommen 
Gjellebekkstubben 1, kan bebygges med en lagerbygning som inntegnet på mottatt situasjonskart. 
Utbyggingen innebærer ikke fare for ras eller utglidninger, eller annen type geoteknisk eller geologisk 
skade. Detaljprosjektering må ta hensyn til overflatevann og sikring av fjellskjæringer i byggegropen.  
 
Avbøtende tiltak 
Det legges opp til et vegetasjonsbelte nederst mot Damtjern, som er tenkt gjenplantet/tillat å gå tilbake 
til skog, slik at fjernvirkningen av tiltaket minimeres. Det legges inn en bestemmelse for 
Miljøoppfølgingsplan som sikrer at planforslaget ikke berører eksisterende kantsone mot bekken sør 
for planområdet og hindrer uønsket spredning av de svartelista høyrisiko artene som finnes på området 
i dag.  
 

9. ILLUSTRASJONER 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget.  
 

 
 
Figur 16, maksimal utbygging 
 
Det er tenkt en ”buffersone” mot sørvest, hvor planlagt virksomhet kan ekspandere ved behov. Det 
legges derfor opp til en planering som omfatter hele området som kan bebygges. Om planen bygges 
som ønsket, kan de se ut sånn: 
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Figur 18, ønsket utbygging  
 

 
Figur 19, Illustrasjonsplan  
 
 

10. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK 
Det er ingen tidligere politiske vedtak.  
 
 
 


