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Sluttbehandling av detaljregulering for Klinkenberghagan

Kommunestyrets vedtak:

1. Detaljregulering for Klinkenberghagan som vist på plankart datert 11.09.17 og med 
bestemmelser datert 11.09.17, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, 
forutsatt følgende:

2. Punkt tilføyes i § 2-6 Håndtering av overflatevann:
«d) Eksisterende vannveier for gnr/bnr 144/5 og 144/16 avklares og sikres.»

3. Vegetasjonsskjerm f_GV2 (mot sør) ved B1 utvides fra 7 m til 20 m for å ivareta hensynet 
til landbruksnæringen i området.

4. Område BKS tas ut av planen.

5. Område BFS tas ut av planen.

Kommunestyrets behandling:

Ninnie Bjørnland (SV) fremmet slikt forslag:
«Som planutvalgets vedtak med følgende endringer

 Område BKS tas ut av planen
 Område BFS tas ut av planen
 Reguleringsbestemmelsene § 2-3 g endres ved at siste setning skal lyde: «Det enkelte 

plan har terrengkontakt»

Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
«Området B1 tas ut av planen. « 

Søren Falch Zapffe (H) fremmet planutvalgets innstilling.

Det ble foretatt punktvis votering:

Pkt. 1: Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

Pkt. 2: Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.



Pkt. 3: Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 40 stemmer (18H,15AP,5FRP,1KRF,1V) mot
9 stemmer (3SP,2MDG,2V,1KRF,1SV) avgitt for Espen Lahnsteins forslag.

Ninnie Bjørnlands forslag, 1. kulepunkt, ble vedtatt med 25 stemmer 
(15AP,3SP,3V,2MDG,1KRF,1SV) mot 24 stemmer (18H,5FRP,1KRF) avgitt for 
planutvalgets innstilling.

Ninnie Bjørnlands forslag, 2. kulepunkt, ble vedtatt med 25 stemmer 
(15AP,3SP,3V,2MDG,1KRF,1SV) mot 24 stemmer (18H,5FRP,1KRF) avgitt for 
planutvalgets innstilling.

Ninnie Bjørnlands forslag, 3. kulepunkt, falt da det fikk 24 stemmer 
(15AP,3SP,3V,2MDG,1SV) mot 25 stemmer (18H,5FRP,2KRF).

Planutvalgets innstilling til kommunestyret:

6. Detaljregulering for Klinkenberghagan som vist på plankart datert 11.09.17 og med 
bestemmelser datert 11.09.17, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-
12, forutsatt følgende:

7. Punkt tilføyes i § 2-6 Håndtering av overflatevann:
«d) Eksisterende vannveier for gnr/bnr 144/5 og 144/16 avklares og sikres.»

8. Vegetasjonsskjerm f_GV2 (mot sør) ved B1 utvides fra 7 m til 20 m for å ivareta 
hensynet til landbruksnæringen i området.

Planutvalgets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt:

Pkt. 3 – BKS området tas ut av planen.
Pkt. 4 – BFS området tas ut av planen.

Tone E. Svendsen (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende forslag til tilleggspunkt:

Nytt punkt 5 – Vegetasjonsskjerm f_GV2 (mot sør) ved B1 utvides fra 7 m til 20 m for 
å ivareta hensynet til landbruksnæringen i området.

Det ble foretatt punktvis avstemming over forslagene.

Kathy Lie (SV) sitt forslag til nytt punkt 3 falt med 4 stemmer for (2AP, SV og SP) og 5 
stemmer mot (3H, FRP og V).

Kathy Lie (SV) sitt forslag til nytt punkt 4 falt med 4 stemmer for (2AP, SV og SP) og 5 
stemmer mot (3H, FRP og V).



Tone E. Svendsen (AP) sitt forslag til nytt punkt 5 ble vedtatt med 5 stemmer for (2AP, SV, 
SP og V) og 4 stemmer mot (3H og FRP).

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Detaljregulering for Klinkenberghagan som vist på plankart datert 11.09.17 og med 
bestemmelser datert 11.09.17, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-
12, forutsatt følgende:

2. Punkt tilføyes i §2-6 Håndtering av overflatevann:
«d) Eksisterende vannveier for gnr/bnr 144/5 og 144/16 avklares og sikres.» 

Rådmannens saksutredning:

Sammendrag:
Lier kommune har ønsket å legge til rette for boligutvikling på en skogeiendom som ligger i 
tilknytning til boligområdet på Nordal, nært Nordal skole, opp mot Hennumgrenda. 
Planområdet utgjør i overkant av 100 daa og det er satt en øvre grense på 150 boenheter i 
bestemmelsene. Hvorvidt felt BKS og BFS, boligområder som ligger i utenfor det som er 
avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen, skal tas ut av planforslaget avklares 
politisk i forbindelse med sluttbehandling.

Ved førstegangsbehandling var det vedlagt følgende dokumenter: Uttalelser 2015, Uttalelser 
2016, Vurdering av adkomstvei, innspill fra beboere i Hennumgrenda 25.02.2015, Notat 
Naturmangfold, Støyvurdering, Rapport for landskapsvirkning, Rapport for flomfare og 
overvannshåndtering, Arkeologisk rapport, Geoteknisk rapport og Risiko og 
sårbarhetsanalyse. 

Vedlegg:
1. Plankart, 11.09.17
2. Bestemmelser, 11.09.17
3. Planbeskrivelse, 11.09.17
4. Justert flom og overvannsrapport, 30.08.17

Utredning:

1. BAKGRUNN OG BESKRIVELSE
Kommunen har siden 1988 eid skogseiendommen Klinkenberghagan. I siste kommuneplan 
ble området lagt som boligformål, for å styrke elevgrunnlaget for Nordal skole. Det 
fremtidige boligområdet ble endelig godkjent i kommuneplanen av Miljødepartementet i 
september 2013. I kommunens handlingsprogram er det gitt at området skal søkes avhendet til 



utbygger på økonomisk mest fordelaktig måte, og formannskapet vedtok at området skulle 
reguleres før salg.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutvikling. Planområdet har stor 
landskapspåvirkning ut mot Lierdalen. Planen skal ivareta hensyn til landskap og naturmiljø.

2. MERKNADER OG KOMMENTARER

Planutvalget vedtok 21. mars å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. I offentlig 
ettersynperioden 30. mars til 19. mai mottok kommunen åtte merknader til planforslaget.

1. Fylkesmannen i Buskerud, 11.05.2017
2. Buskerud Fylkeskommune, 19.05.2017
3. Statens vegvesen, 09.05.2017
4. NVE, 09.05.2017
5. Ragnar Nordal, 04.04.2017
6. Stein Yngve Warp, 04.04.2017
7. Gjermund Gravdal, 08.05.2017
8. Beboere i Hennumskroken, 19.05.2017

Flere av de innkomne merknadene gikk på bekymringer for flom og overvannshåndtering. 
Flomrapporten ble revidert og det ble avholdt et møte den 6. september med de som hadde 
uttalt seg til planforslaget. For å imøtekomme merknadene, ble det konkludert med å utføre 
noen endringer i planforslaget. Det reviderte planmaterialet ble sendt ut på begrenset høring i 
perioden 13. september til 3. oktober.

Til de utførte endringene mottok vi fire innkomne merknader. 
9. Fylkesmannen i Buskerud, 15.09.2017
10. Gjermund Gravdal, 19.09.2017
11. Ragnar Nordal og Gjermund Gravdal, 02.10.2017
12. Cathrine Nansen, 02.10.2017
13. Erik Hennum, 03.10.2017

Fylkesmannen i Buskerud 11.5.17
Påpeker at deres innspill til planoppstart er godt ivaretatt. Trekker spesielt frem forholdet til 
flom og Nordalsbekken samt avsetting av naturvernområde og ivaretakelse av tursti. De 
anbefaler at fortauet legges over på den andre siden av vegen, på samme side som nye boliger, 
for å unngå kryssing av kjøreveg. 

De forutsetter at områder som ligger i gul støysone samt eksisterende naturmangfold blir mest 
mulig hensyntatt i videre prosjektering og anleggelse. 

Forslagstillers kommentar: Fortauet var i utgangspunktet lagt på samme side av vegen som i 
Nordalveien. Dette ga et fortau uten brudd. Løsningen er nå revidert og flyttet over på samme 
side som ny boligbebyggelse.  

Hensyn til støy og naturmangfold er sikret i reguleringsbestemmelser, og må følges opp i 
byggesak. Det er gjort en justering på hvilke arealer som reguleres til naturvern. Dette gir 
noe mindre ivaretakelse av naturtypelokaliteten «rik boreal løvskog med mosaikk av rik 
edelløvskog», men større områder som forblir helt urørte og bedre ivaretakelse av viktig 
område for flomvann/bekk. 



Buskerud fylkeskommune 19.5.17
Kulturminnefaglig innspill: Det er positivt at enkelte av de nyere tids kulturminner bevares og 
at turstien opprettholdes da dette vil gi stedet en større tidsdybde og en bredere identitet. 

Statens vegvesen 9.5.17
Oppsummerer at det er tilstrekkelig kapasitet i krysset fv.285 x Nordalveien og at det er satt 
rekkefølgekrav om støytiltak. 

Påpeker at det skal være fri sikt 50 cm over planet mellom tilstøtende veger og ikke 80 cm 
som gitt i reguleringsbestemmelsene.

Forslagstillers kommentar: Reguleringsbestemmelsen om fri sikt endres til 50 cm.  

NVE 
Oppsummerer at det er gjort gode vurderinger av fare for flom og skred og om hvordan ny 
bebyggelse ikke skal medføre økt fare for nedenforliggende områder. Det er positivt at det er 
satt av en sone på 20 meter på hver side av bekken. 

Ragnar Nordal 4.4.17
Opplyser om at Nordalbekken ligger på deres eiendom fra Ringeriksveien ned mot Fuglerud. 
Viser til tidligere flomskader og peker på at det må forventes flere slike episoder. Tiltak i 
Klinkenberghagan kan ikke hindre ukontrollert vannføring ned mot Lierelva. Vannføring i 
normalår er allerede maksimalt i forhold til hva rør og jordkanter kan tåle. 

Peker på at det er innbyggerne i Lier som må ta regninga da utbyggere kun gjør et minimum 
av det som er nødvendig. Selger/utbygger på Klinkenberghagan må forplikte seg til å ta 
regninga for følgeskader som følge av utbygging på feltet. 

Forslagstillers kommentar: Håndtering av overvann som følge av en utbygging av 
Klinkenberghagan er ivaretatt i planforslaget. Det er planlagt tiltak for å sikre selve 
planområdet, og tiltak for å sikre at utbyggingen ikke fører til en forverring av dagens 
situasjon nedstrøms. Det vises til vedlagt rapport, flomfare og avrenning (Rambøll, August 
2017).  

Rådmannens kommentar:
Utbygger får ikke tillatelse til tiltak før dette er løst i plan for håndtering av overflatevann, 
jamf §2-1-1 e). Det vil heller ikke bli gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse før tiltakene 
som sikrer håndtering av overflatevann er ferdigstilt, jamf § 2-1-2 e)

Stein Yngve Warp 4.4.17
Støtter utbyggingen og viser til at Nordal skole har kapasitet for flere elever. Borgestad 
barnehage er derimot fulldekket. Det bør settes av arealer til barnehage i nærområdet som kan 
gi tilvekst til skolen. 

Forslagstillers kommentar: Det vil ikke bli avsatt areal til barnehage i dette planforslaget. 

Rådmannens kommentar: Det er vurdert at det ikke er nødvendig med areal avsatt til 
barnehage innenfor denne detaljplanen, utfra kommunens barnehagedekning.  



Gjermund Gravdal 8.5.17
Hans eiendom grenser inn til Klinkenberghagan på nedsiden og forlanger derfor at 
utbygger/Lier kommune påtar seg ansvaret for eventuell flom. Opplyser om at det går et 
bekkefar via en gårdsdam og videre i rør som i dag har tilstrekkelig kapasitet. Når overvann 
går via harde flater får det større fart, noe som gir økt behov for kapasitet på rør. Han krever 
en garanti for at hans eiendom ikke får skader pga flom, veisalt e.l. som følge av utbyggingen. 
Det mangler buffersone på plankartet mot hans eiendom. 

Forslagstillers kommentar: Håndtering av overvann som følge av en utbygging av 
Klinkenberghagan er ivaretatt i planforslaget. Det er planlagt tiltak for å sikre selve 
planområdet, og tiltak for å sikre at utbyggingen ikke fører til en forverring av dagens 
situasjon nedstrøms. Det vises til vedlagt rapport, flomfare og avrenning (Rambøll, August 
2017).  

Plankartet er endret ved at det det er lagt inn en buffersone mot hans eiendom (endret fra 
bolig til landbruk). 

Rådmannens kommentar:
Utbygger får ikke tillatelse til tiltak før dette er løst i plan for håndtering av overflatevann, 
jamf §2-1-1 e). Det vil heller ikke bli gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse før tiltakene 
som sikrer håndtering av overflatevann er ferdigstilt, jamf § 2-1-2 e)

Beboere i Hennumskroken 19.5.17
Felt B1 og B3 må tas ut for å ivareta Miljøverndepartementets krav fra 2013 i forbindelse med 
kommuneplanen. Det må sikres en bredere buffer mot landbruksnæring ved at felt B1 må 
innlemmes i buffersonen. Landskap og stedskarakter mot Hennumveien, Bakstuberget og 
Kleiva må ivaretas ved at felt B3 endres til buffersone. 

Overvannshåndtering ved graving av grøft langs Hennumveien får konsekvenser for 
steingardene langs vegen som også fungerer som stengsel mot avrenning av matjord. Tiltaket 
er også utenfor planområdet. 

Forslagstillers kommentar: Det er regulert større arealer til grønne formål / buffersoner enn 
det som ligger i vedtatt kommuneplan. Hensyn til landskap og kulturmiljø anses å være godt 
ivaretatt i planforslaget. Myndighetene har uttalt seg til planforslaget og har ikke innspill til 
at det er behov for ytterligere grøntarealer eller vern. Grøft på oversiden av Hennumveien for 
å ivareta overvann som kommer fra jordene på oversiden av planområdet er nå erstattet av 
grøft på nedsiden av Hennumveien, innenfor planområdet. Grøntdrag sentralt i planområdet 
er flyttet og lagt mot nord. Dette gir en buffer mot landbruket samtidig med at området hvor 
det renner mest overvann i dag forblir uberørt.  

Innspill til begrenset høring:

Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017
Fylkesmannen gir ros for endringene i planen med større grøntområde, buffersone mot 
landbruk, flytting av fortau og oppdatering av flomrapport. Fylkesmannen har ingen 
innvending mot endringene.

Gjermund Gravdal 19.09.2017
Viser til tørkesommer i 1975/1976 og at gården hans har behov for at gårdsdammen hans 
sikres vannvei via Klinkenberghagan. Han foreslår at utbygging sør for hulveien tas ut av 



planen. Viser til at det har vært revehi og trekklinje for viltet også innenfor området. Å ta ut 
felt B1 vil også sikre vannveien for Syvertsens vanning av eplehagen. Han synes det er 
merkelig at vilttrekkene ikke er mer hensyntatt i planen som Lier kommune selv står bak.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen ser at det kan være nødvendig med et tilleggs punkt om at vannveiene for 
Gravdal og Syvertsen avklares og sikres i plan for håndtering av overflatevann.

Grøntområdet ved hulveien med feltene G4 og G5 vil kunne fungere som en passasje for 
viltet. 

Ragnar Nordal og Gjermund Gravdal 02.10.2017
Mener at det ikke er tilstrekkelig at kommunen må ta ansvar for at fremtidig utbygger får 
riktige krav. De mener kommunen må ta ansvar for fremtidige flomskader.
Grunnene til at kommunen må ta ansvar for de fremtidige flomskadene er: 

- Videresalg av utbyggingsprosjekt, garantier er mangelfulle og konkurser kan 
forekomme.

- Antall boenheter og utforming endres.
- Overflatevann skal ikke påføres omgivelsene større belastning enn i dag.
- Selv om kraveneutføres tilfredsstillende, er vedlikehold er oftest mangefult. 
- Erfaringer fra nærliggende områder bekrefter at tiltak ikke blir vedlikeholdt, og at det 

er grunneiere nedstrøms som må ta fremtidige utbedringskostnader.
- Kommunen har et ansvar for fremtidige skader som følge av tillatelser som ikke burde 

vært gitt.
Konklusjon: Lier kommune må gi en GARANTI for fremtidige følgeskader av økt vannføring 
i bekkene. Krav til utbygger er tilnærmet verdiløst, da det kun anses som kortsiktig tiltak.

Rådmannens kommentar:
Planmyndighetene har en generell plikt til å utrede saken forsvarlig før vedtak fattes. Ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner for utbygging skal planmyndighetene påse at det 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse.

Etter rådmannens mening er de nevnte utredningskravene oppfylt med rapporten «Flomfare 
og avrenning» (datert 30.08.2017, rev. 3) utarbeidet av Rambøll Norge AS, samt 
planbeskrivelsen (kap. 5.13). Konklusjonene i disse utredningene er videreført i 
planbestemmelsene hvor det kreves godkjent plan for overflatehåndtering før tillatelser til 
tiltak gis (§ 2-1-1 bokstav e) og opparbeiding av tiltakene før brukstillatelse gis for boligene. I 
tillegg er det fastsatt konkrete krav til overvannshåndteringen (§ 2-6).

Rapportene og utredningene som reguleringsplanen bygger på, er utarbeidet av kvalifisert 
konsulentfirma. Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å betvile de vurderingene som 
er gjort i utredningene, da overordnede myndigheter har uttalt at planarbeidet er 
tilfredsstillende.

På denne bakgrunn anser rådmannen at kravene til utredning av overvanns- og 
flomproblematikken er oppfylt. Planmyndighetene kan imidlertid aldri stille noen garanti i 
forhold til eventuelle framtidige skader. Merknaden knyttet til dette kan derfor ikke tas til 
følge.

Cathrine Nansen 02.10.2017
På veiene av sameiet i Nordalveien 10, 12, 14 og 16 ønsker de å få svar på hvordan deres hus 
skal sikres mot veien som planlegges rett bak deres hus. De ønsket innsyn i grunnlaget for at 



veien ble lagt så tett på deres boliger og kopi av tidligere brev i saken. De har i senere mail 
bemerket at fjellet bak boligene er porøst og må sikres i forhold til rasfare.

Rådmannens kommentar:
Etterspurt dokumentasjon er oversendt. For å synliggjøre hvordan veien blir liggende i 
forhold til bebyggelsen laget Rambøll bilder utfra modell, disse er også oversendt.

Erik Hennum 03.10.2017
Avskjæringsgrøft som kreves innenfor LN1 og omlegging av flomvei i nord, må legges på 
nedsiden av buffersonen. Anlegg av en slik grøft vil medføre fjerning av vegetasjon og skog, 
samt planering. Derfor må buffersonen stå som den er tenkt og grøftingen må komme på 
nedsiden, for å faktisk opprettholde en reell buffersone. Avstand ned til bebyggelse må derfor 
økes.
En oppsamlingsgrøft i overkant vil føre til at vannet kommer enda raskere ut i bekkene enn 
slik det er i dag, og vil dermed øke mengden vann per tidsenhet som skal igjennom rør lengre 
ned. I perioder med store nedbørsmengder vil det, i tillegg til utbyggingsfeltet i seg selv, 
kunne medføre store skader.
Viser for øvrig til tidligere innspill i brev av 19. mars 2017.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen mener det er fornuftig at det åpnes for flomforebyggende tiltak også innenfor LN.
Det settes et generelt krav til fordrøying av overflatevann i §2-6 a). I §2-6 c) settes krav til 
dokumentasjon på at det ikke skal bli endret eller forverret situasjon nedstrøms planområdet. 

3. PROBLEMAVKLARING, ALTERNATIVER OG VURDERINGER

Landskapstilpassing
Det er utarbeidet landskapsanalyse. Analysen fastslår at virkningen av planforslaget blir 
redusert om det velges boligbebyggelse som tilpasses terrenget. Adkomstveien opp gjennom 
planområdet kan bli synlig i fjernvirkning da den blir liggende med fyllinger og skjæring. 
Landskapsanalysen har gitt kotehøyder som bebyggelsen bør holde seg under. Det er satt 
kotehøyder i feltene på planen som er lavere enn det landskapsanalysen anbefaler. 
Landskapsanalysen anbefaler mørke, naturlike farger. Det er tatt inn som en bestemmelse om 
mørke farger i § 3-1 e).

I planen er det avsatt brede arealer med grønt i tilknytning naturelementer. Ved bekken er det 
avsatt grønt i bredde på 40 meter. Det var avsatt en bredden over 50 meter ved edelløvskogen. 
Denne er forskjøvet nordover i planen, for at overvann skal kunne håndteres på en mer 
naturlig måte. Ved stien (GT) fra Hennum er det avsatt grønnstruktur i 35 – 40 meters bredde. 
I tillegg til kvalitetene disse områdene har som nærmiljø for beboerne, gir de også tydelige 
brudd i fjernvirkningen av feltutbyggingen. I bakkant av feltutbyggingen er det en 40 til 70 
meters bred skjerm avsatt til naturvern. Den sonen videreført fra kommuneplanen der den er 
avsatt til hensynssone landskap. Sonen er svært nyttig for å dempe fjernvirkningen av 
utbyggingen. 

Boligtyper og utnyttelse
Planen legger opp til fleksibilitet i valg av boligtyper. Utbygger vil stå ganske fritt i 
utformingen av de ulike feltene. Rammene som gis i reguleringsplanen er i stor grad i tråd 
med kommuneplanens bestemmelser. I de fire største feltene er det åpnet for ulike typer 
boligbebyggelse, småhus, kjedehus, rekkehus og terrassert bebyggelse. Det er satt en 
bestemmelse om at bebyggelsen innenfor boligområdet skal være variert. 



Utnyttelsen i feltene er satt til BYA 30%, med unntak av det lavest liggende feltet som er 
forslått med konsentrert småhusbebyggelse og BYA 35%. Boligene har 
minsteuteoppholdsareal som er tilnærmet de generelle kravet i kommuneplanen.

Adkomstvei
To atkomstmuligheter til Klinkenberghagan ble vurdert ved planoppstart i 2014. Det ble i 
Formannskapet den 26.03.2015 vedtatt at området skal reguleres med atkomst fra 
Ringeriksveien. Adkomstveien opp gjennom planområdet er en B2 vei. Det er veiklassen i 
tråd med kommunes veinormal for boligveier som skal betjene 30 – 150 boenheter. Fra 
fylkesmannen kom det til offentlig ettersyn en kommentar på at fortauet burde ligge på 
sammen side av veien som boligene ligger. Denne kommentaren er imøtekommet og fortauet 
er flyttet.

Flom og overvann
Ved offentlig ettersyn var det særlig flomfare og overvann som var tema i de innkomne 
merknadene. For å imøtekomme merknadene ble det nødvendig å revidere flomrapporten som 
lå som vedlegg i planmaterialet. Som følge av revisjonen ble rekkefølgebestemmelsene for 
håndtering av overvann er endret. Kommunen skal godkjenne plan for 
overflatevannshåndtering. Det blir i bestemmelsene krevet at det skal dokumenteres at løsning 
for håndtering av overflatevann ikke skal fører til en endring/forverring av dagens situasjon 
nedstrøms planområdet. Dersom det er usikkerhet knyttet til løsning kan det kreves utbedring 
av anlegg/kulverter nedstrøms før det gis tillatelse til bygging av boliger.

Naboer forventer at kommunen skal gi garanti for fremtidige flomskader. 
Ansvarlige overordnete myndigheter for flom og vassdrag (FMB og NVE) har i sine uttalelser 
vist til at det er gjort gode vurderinger av overflatevannshåndtering og at det er 
tilfredsstillende ivaretatt. I tillegg sikrer rekkefølgebestemmelse i §2-1-1e), at det skal 
utarbeides plan for håndtering av overflatevann med krav om innhold sikret i §2-6. Plan for 
overflatevannshåndtering skal utarbeides før det gis tillatelse til tiltak, dette omfatter også 
behandling av søknad om tillatelse til deling. Planen skal godkjennes av kommunen. 
Rekkefølgebestemmelse i §2-1-2e) sikrer at det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdig 
attest før tiltakene i plan for håndtering av overflatevann er ferdigstilt. 

Innenfor området avsatt til Naturvern (LN) tillates det i § 3-7-3 c) at det kan etableres grøft 
eller voll for bortledning av overvann.

LNF (landbruk, natur og friluft)
Noe av det arealet som inngår i planavgrensningen er i kommuneplanen avsatt med landbruk, 
natur og friluftsformål. Forslagstiller lar det inngå i planen å legge til rette for boliger på tipp-
område ned mot Nordalveien. Det arealet blir ikke brukt til landbruk i dag. I tillegg foreslås 
det eneboligtomter på en del av et jorde mellom tippområdet og den nye atkomstvegen. Jordet 
er markert som fulldyrket, lettdrevet jord. Å omdisponere dyrket mark til 
boligutbyggingsformål er ikke i tråd med nasjonal jordvernstrategi og kommunale mål. 
Rådmannen foreslo ved førstegangsbehandling at feltene BFS og BKS5 skulle tas ut av 
planen før offentlig ettersyn. Planutvalget vedtok ikke dette punktet i rådmannens innstilling. 
Feltene bør vurderes også ved sluttbehanling. 

Noe av adkomstveien opp igjennom planområdet går også delvis utenfor det som er avsatt til 
byggeområde i kommuneplanen. Dette synes nødvendig ut fra stigningsforhold og 
fremkommelighet på veien. I gjennom planarbeidet har forslagstiller, i samråd med berørt 
grunneier, forsøkt å begrense utbredelsen av beslaglagt LNF-areal til adkomsten.



Etter innspill fra nabo i sør ble det lagt inn buffersone mot landbruk, f_GV2, og samtidig ble felt 
B1 redusert noe mot flomsone. Flere av innspillene, blant annet felles uttalelse fra beboerne i 
Hennumgrenda har ment at B1 i sin helhet bør utgå av planen. Denne merknaden er ikke 
imøtekommet.

Barn og unge
Adkomstveien til feltet er lagt over et areal avsatt til sandlekeplass for noen av boligene i 
naboplanen, Nordalfeltet. Dette lekearealet som er ca 100 m2 blir erstattet med lekeplass 
f_BLK som blir en felles lekeplass for de to feltene, sammen med BKS og BFS. Størrelsen på 
det avsatte feltet til lek er 1400 m2. 

Innenfor hvert av feltene skal det avsettes areal til sandlek. 

En større lekeplass, på minimum 1000 m2 skal etableres innenfor felt f_G4 eller f_G5. 
Nærmiljøanlegg ved Nordal skole, ca 500 meter å gå, vil være et viktig samlingsted for barn 
og unge også utenom skoletiden. 

Naturmangfoldloven
Planbeskrivelsen redegjør for naturmangfoldlovens §§8-12. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å 
være relativt godt. Aktuelle databaser (Naturbase, Artskart, Miljøstatus) er gjennomgått. Det 
har vært kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling og Børre K. Dervo som har gjort 
salamanderundersøkelser i Lier kommune. Det ble gjennomført kartlegging i området 
(27.05.2015) i forbindelse med planarbeidet.

Bevaring av kartlagt naturtypelokalitet og utbygging i hele området er ikke forenlig. Slik 
planen foreligger nå, bevares det et grønt belte i østlig del av planområdet. Gjennomføring av 
tiltak etter planen vil føre til en viss forringelse av miljøet ved tap av skogsområder og 
inngrep i en naturtypelokalitet. Det finnes flere lokaliteter av edelløvskog i Lier, slik at denne 
inngrepet i denne lokaliteten har ikke betydning annet enn helt lokalt. 

Bekken i området har utløp i Nordalsbekken og videre til Lierelva som er sjøørretelv og 
registrert med elvemusling. Forurensning til vannforekomsten må forhindres da dette kan få 
store konsekvenser for mangfoldet nedstrøms. Rådmannen mener det er sikret i bestemmelsen 
§2-1-1 e), om at det skal dokumenteres hvordan det skal hindres avrenning til Nordalsbekken 
i anleggsfasen. 

Trafikksikker gang og sykkelforbindelse
Kommuneplanen er det satt rekkefølge krav om at det skal være etablert en trafikksikker og 
sammenhengende gang- og sykkelforbindelse mot Tranby tettsted før området bebygges. Den 
beste adkomsten for gående og syklende fra planområdet til Tranby er via Gamle 
Ringeriksvei. Det er en gruset, opplyst og kommunal vei med lav trafikk. Skiltet og tilrettelagt 
kryssing over Hennumveien til Hyllveien kan vurderes av veieier, kommunen.

Skoleveien til Nordalskole er planlagt tilrettelagt med fortau. I tillegg legges det opp til bruk 
av snarveier.

Kulturminner
Buskerud fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registering av planområdet i 
september og november 2015. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, 
men det ble funnet flere nyere tids kulturminner. Noen av rydningsrøysene er tatt inn i 
plankartet for å bevares som eksempler i kulturmiljøet. Det samme gjelder steingjerdet sør i 



planområdet. Fylkesmannen sier ved offentlig ettersyn at de ser det som positivt til at enkelte 
nyere tids kulturminner bevares. 

Kollektivtransport
Det går ca åtte bussavganger forbi planområdet i ukedagene pr i dag. Avstanden fra boligene i 
planområdet til bussholdeplassen i Ringeriksveien er opp mot en kilometer. Nærmeste 
dagligvarebutikk ligger 2,5 kilometer unna. Selv om planområdet har god tilgang til gang og 
sykkelveier blir det nok et bilbasert boligfelt.

Energi
Det er ikke utredet energiløsninger i reguleringsplanen. Det er sikret at målsetting i 
kommunens klima- og energiplan følges opp i byggesak ved følgende rekkefølgebestemmelse 
§2-1-1 d) Før det gis tillatelse til tiltak skal det utredes alternative energiløsninger og 
redegjøres for hvordan tiltaket følger opp målsetting i kommunens klima- og energiplan. 

Støy
Støyvurdering viser at trafikken på ny adkomstvei kan påføre etablerte boliger i Nordalfeltet 
en økning på 2-3 dB. Bestemmelsene setter krav om at støytiltak for disse skal vurderes og 
ferdigstilles før tillatelser til utbygging gis. BKS er støyutsatt og må støysikres. Dette kravet 
er tatt inn som en rekkefølgebestemmelse, §2-1-1 k). At arealet er såpass støyutsatt kan være 
en grunn til å ta feltet ut av planen. 

Universell utforming
Det er i bestemmelsene krav til at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn 
for utforming av fellesarealer, og at atkomsten frem til fellesarealene skal være tilgjengelig 
for alle. For nærlekeplassene er kravet at minst 50% skal være tilgjengelig. Det betyr at det 
også kan vektlegges tilpasning til terreng på deler av lekeplassene.

Ny offentlig veg med fortau til Klinkenberghagan har lengre strekninger med 9% stigning og 
tilfredsstiller dermed ikke kravene til universell utforming. Kravet er ikke mulig å 
tilfredsstille med mindre store deler av landbruksområdene tas i bruk slik at vegen kan slynge 
seg oppover til boligfeltet.

Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Analysen ble lagt ved 
planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Grunneieravtale / jordskifte
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Rolf Anders Syvertsen (hjemmelshaver 144/5) og
Lier kommune (hjemmelshaver 144/20). Hensikten med avtalen er å sikre et samarbeid 
mellom de to hjemmelshaverne om atkomstløsning og reguleringsplan, med det formål å 
legge eiendommen ut for salg i markedet ferdig regulert.

Det er flere avtalepunkter mellom Syvertsen og Lier kommune som kan innebære usikkerhet/ 
uenighet. Muligheten til å gjennomføre fordeling av planskapt netto verdiøkning gjennom 
jordskifte reduserer risikoen for at fremdriften i plangjennomføringen stopper opp. I 
reguleringsbestemmelsene § 2-1-1 a) legges det opp til at virkemidler i jordskifteloven kan 
benyttes for å avklare fordelingen av planskapt netto verdiøkning mellom grunneiere. 
Jordskiftesak kan først starte når endelig godkjent plan foreligger. Ved eventuelt jordskifte 
kan jordskifteretten avgjøre fordeling mellom partene, dersom enighet ikke oppnås.



Endringer etter offentlig ettersyn før begrenset høring
 I plankartet er følgende endringer utført før planmaterialet ble sendt ut på begrenset høring i 
september:
- LN3 med bestemmelsesområde tatt ut og erstattet med en stor og bred buffersone mot nord, 

f_G8 grønnstruktur. Gammel B2 og B3 er slått sammen til et utbyggingsområde.
- Grønnstruktur f_G5 er gjort noe større.
- Flyttet fortau over på motsatt side av samleveien opp i feltet.
- Flyttet snuhammeren i enden av samleveien, redusert lengden av veien noe.
- Lagt inn buffersone mot landbruk, f_GV2, og samtidig redusert felt B1 mot flomsone.
- Tilpasset f_G1 i forhold til gjeldende reguleringsplan for Nordal. 
- Tatt ut generell byggegrense på 4 meter.
- Lagt inn byggegrenser mot veg på henholdsvis 12,5 meter og 8 meter fra senterlinje veg. 
- Endret reguleringsformål fra G6 til LL4, men ikke endret innhold. 
- Endret felt GV til f_GV1 (fra privat til felles).

Bestemmelsene er tilpasset endringene i plankartet. Rekkefølgebestemmelsene i § 2-1 og §2-6 er 
justert i henhold til revidert flomrapport.

4. KONKLUSJON

Rådmannen foreslår at detaljregulering for Klinkenberghagan vedtas. 

Det foreslås i vedtaket at følgende punkt tilføyes i §2-6 Håndtering av overflatevann:
«d) Eksisterende vannveier for gnr/bnr 144/5 og 144/16 avklares og sikres.» 

Det bør vurderes om feltene BKS og BFS bør tas ut av planen av hensyn til landbruket.


