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REGULERINGSPLAN FOR GAMLE-HOKKSUND
28.11.2005 revidert 15.09.2006 og 26.04.07

egengodkjent 23.05.2007, mindre vesentlig endring, egengodkjent 04.06.2008

§1
Det regulerte området vises på planen med reguleringsgrense. Innenfor planens begrensninger 
gjelder disse bestemmelsene; plan- og bygningsloven, ferdselsreglement for Elveparken 
Gamle-Hokksund og andre vedtekter for Øvre Eiker kommune.

§2
Området reguleres til:

Byggeområder (§25-1)
• Boliger
• Bolig/Forretning
• Forretning
• Offentlige bygninger (offentlig bygg, undervisning, forsamlingslokale)
• Almenyttig (forsamlingslokale)

Offentlig trafikkområde (§25-3)
• Kjøreveg
• Parkering
• Fortau
• Torg

Friområder (§25-7)
• Friområde
• Park
• Tursti/Brannganger
• Badeområde

Spesialområde – kulturelt bevaringsområde (§25-6)
• Bevaring av bygninger og bygningsmiljø
• Kommunalteknisk virksomhet
• Privat vei

Fareområde (§25-1)
 Område med flomfare

§3 Fellesbestemmelser
I tillegg til bestemmelser kommer felles bestemmelser som gjelder for hele området.

1. All ny bebyggelse skal følge de byggegrenser som er anvist på plankartet. Der 
byggegrense ikke er vist skal byggelinje mot veg følges. 

2. All ny bebyggelse skal i volum og hovedform tilpasse seg den eksisterende 
bebyggelsen. Det skal redegjøres for valg av arkitektonisk formspråk i 
byggesøknaden.
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3. Areal for biltrafikk skal minimaliseres. Utformingen skal skje med tanke på å redusere 
kjørehastigheten, ivareta trafikksikkerheten og øke trivselen i området. 

4. Eksisterende trær og annen verdifull vegetasjon skal så langt det er mulig bevares. Det 
skal redegjøres for dette i byggesøknaden. Utomhusanlegg skal være ferdig 
opparbeidet før ferdigattest gis. For feltene B14 spesialområde og ubebygd del av B10
stilles det krav til godkjent bebyggelsesplan før feltene kan fradeles eller bebygges. 
Planen skal minst inneholde plassering av bebyggelsen, bebyggelsens høyde og 
møneretning, avgrensning av tomter og fellesarealer, lekeareal, parkeringsløsning, 
eksisterende trær som skal bevares.

5. Ved oppføring av fem boenheter eller mer i et område, skal det avsettes og 
opparbeides et felles lekeareal med sandkasse, klatre- og huskemuligheter samt 
sitteplasser. Plassen skal i tillegg beplantes med et tuntre. Krav til areal er minimum 
20 kvm pr. boenhet. Lekearealet skal opparbeides før ferdigattest gis. Tekniske 
innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen på 
forhånd har gitt samtykke til dette. Innretningene skal gis en diskret utforming og ha 
en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og 
tradisjon. 

6. For parkeringskrav henvises dett til kommunens egen parkeringsnorm. 
7. Dersom det ved anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturavdelingen i 
fylket varsles jf. kulturminnelovens § 8.2

8. I alle byggesaker skal Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T 1442 legges 
til grunn. Utarbeidet støyberegning for Gamle-Hokksund, med tilhørende kart datert 
mai 2006,og tillegg av april 2007, legges til grunn ved behandling av søknader. 

9. Vegbelysning skal være i henhold til kommunal norm.

§ 4 Byggeområder

Boliger:
1. Området kan bebygges med bolighus med en boenhet og eventuelt med en 

hybelleilighet på inntil 55 m2 BRA. 
2. For ubebygd del av B10 kan det tillates konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus, 

kjedehus, atriumhus og tunbebyggelse.
3. Maksimal tillatt bebygd areal, BYA, er 25% av tomtearealet inkludert eksisterende 

bebyggelse og biloppstillingsplasser. Det skal beregnes 18 kvm per biloppstillings-
plass. 

4. For eneboliger skal det avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minimum 300 kvm pr. 
bolig og 50 kvm for hybelleiligheter. 

5. Maksimal møne – og gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng skal ikke 
overstige henholdsvis 8.0 meter og 6,5 meter. 

6. Garasjer skal ha maksimal gesimshøyde på 2,5 meter over gjennomsnittelig planert 
terreng og en maksimal størrelse på 36 kvm BYA. Til garasjebygg kan det tillegges 5 
kvm BYA bodareal per boenhet.

Boliger/Forretning:
1. Området kan benyttes som bolig eller forretning.
2. Ved forretningsdrift skal vinduene i 1 etg. ikke forblendes, men være 

utstillingsvinduer for å bidra til liv i gaten. 
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3. Maksimal tillatt bebygd areal, BYA, er 50% av tomtearealet inkludert eksisterende 
bebyggelse og krav til parkeringsplasser. Det skal beregnes 18 kvm pr biloppstillings-
plass.  

4. Eksisterende bygg reguleres med eksisterende gesims og mønehøyde.
5. Ved byggemelding skal garasjeplassering vises. Garasjer skal ha maksimal 

gesimshøyde på 2,5 meter over gjennomsnittelig planert terreng og en maksimal 
størrelse på 36 kvm BYA. Til garasjebygg kan det tillegges 5 kvm BYA bodareal per 
boenhet.

6. Forretning:
1. Området kan benyttes til forretning.
2. Eksisterende bygg reguleres med eksisterende gesims og mønehøyde. 
3. Maksimal tillatt bebygd areal, BYA, er 50% av tomtearealet inkludert eksisterende 

bebyggelse.
4. Vinduene i 1 etg. skal ikke forblendes, men være utstillingsvinduer for å bidra til liv i 

gaten. 

Offentlige bygg, herunder også undervisning og forsamlingslokale:
1. Tingstua og Arbeideren er regulert med eksisterende gesims- og mønehøyde. 
2. Maksimal tillatt bebygd areal, BYA, er 50% av tomtearealet inkludert eksisterende 

bebyggelse.
3. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende i dimensjonering, detaljering og 

materialbruk. 
4. Eksisterende bebyggelse tillates ombygd eller modernisert under forutsetning av at 

eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseende.
5. Markert tuntre på eiendommen gbnr. 102/16,51 skal ikke fjernes uten at kommunen på 

forhånd har gitt samtykke til dette.

Almenyttig (forsamlingslokale/idrettsklubbhus):
1. Lokalene skal benyttes til foreningsvirksomhet og utleie i samsvar med formålet.
2. Lokalene er regulert med eksisterende gesims og mønehøyde.
3. Maksimal tillatt bebygd areal, BYA, er 25 % av tomtearealet. 
4. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende i dimensjonering, detaljering og 

materialbruk. 

§ 5 Offentlig trafikkområde

Kjørevei
1. Offentlig kjørevei er vist på planen med annet vegareal. Kjørebanen er regulert i hht:

a) Plassen – Sundgata = 6m
b) Storgata kryss Dynge = 5m
c) Dynge – Stråveien = 6m
d) Dynge – Hobbelstadgata = 5m
e) Dynge – Krukegata = 5m

2. I området som er avsatt til spesialområde for bolig bevaring skal opparbeiding av 
trafikkområdene søke tilpasning til omgivelsene.

3. I område mellom frisiktlinje og veiformål (frisiktsone) skal det ved veikryss være fri 
sikt i 0,5m høyde over tilstøtende veiers planum.  
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4. Annen veggrunn som rabatter, restareal etc skal utformes med kantsteinsavslutninger i 
granitt og beplantning i hht. godkjent detaljplan.

Parkering:
1. Det er avsatt flere områder for parkering innen planområdet til besøkende av området. 

P-plassene skal opparbeides i hht godkjent detaljplan.

Fortau:
1. For bygging av fortau kreves godkjent bebyggelsesplan.

Torg:
1. For opparbeiding av torget i Storgaten ved Arbeideren kreves godkjent 

bebyggelsesplan.

§ 6 Friområde
1. Områdene kan benyttes og fungere som grøntdrag, turveg, sti, anlegg for lek, 

badeplass og park. Branngangene markert på kartet er også en del av friområdet 
innenfor plankartet.

2. I friområdet langs Drammenselva gjelder ferdselsreglementet for Elveparken Gamle-
Hokksund.

3. Det kan opparbeides turveg fra brua til Risøra. Det kreves utarbeidelse av detaljplan 
for turvegen før den kan opparbeides. Turvegen skal tilrettelegges etter prinsipper for 
”universell utforming”.

4. Fra Risøra til Hellefossen kan etableres en sti eller et tråkk.
5. Branngangene som er vist på plankartet kan ikke stenges på noen måte i form av 

tilbygg eller nybygg, men skal være åpen for fri ferdsel til elva.
6. Ved opparbeiding av Risøra kan det tilrettelegges for badeområde og evt. service-

anlegg. Det kreves godkjent utomhusplan før opparbeidelsen.
7. Parken på Tingstua skal opparbeides i hht. godkjent utomhusplan tilpasset bruken av 

bygget. Det tillates etablering av anlegg som fremmer bruken av Tingstua med 
tilhørende park, eks. paviljong, kafédrift etc. Det kan tillates båtfeste av enkel utførsel 
etter søknad.

8. I friområde tillates båtfester av enkel utførsel i hht. tinglyst rett eller etter søknad til 
kommunen.

9. Inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel er ikke tillatt. Hugging av trær 
og rydding av vegetasjon skal skje i samråd med kommunen, grunneier og 
velforening. Det skal tas spesielt hensyn til kantvegetasjonen

10. Lagring, tilrigging, massedeponering og annen bruk av området tillates ikke. 
11. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger innenfor friområde. Byggverk og anlegg som 

fremmer områdets bruk som friområde for almenheten, kan oppføres etter 
godkjenning av kommunen.

§ 7 Spesialområde – Bevaring av bygninger og anlegg.
Ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse:
1. Ubebygd areal innenfor bevaringsområdet kan nyttes til oppføring av ny bolig. 
2. Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets 

miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht 
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størrelse, form, materialer, detaljering og farger som harmonerer med den eksisterende 
vernverdige struktur og bebyggelse i området. 

3. Bygningene skal plasseres innenfor de på plankartet avmerkede byggegrenser eller 
byggelinjer. Mot gate skal nybygg oppføres i byggelinjen til vei dersom annet ikke er 
anvist i planen.

4. For området Bolig bevaring 14 kreves godkjent bebyggelsesplan før området kan 
bebygges.

5. Utnyttelsesgrad er 20% BYA av tomtearealet inkludert eksisterende bebyggelse og 
krav til parkeringsplasser. Det skal beregnes 18 m2 per biloppstillingsplass. 

6. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres fasadeoppriss og 
fotomontasje som viser nybygg i forhold til eksisterende bygninger og hageanlegg. 

7. Eksisterende plasser, gate/veiløp, smug, brannganger og hevdede snarveier skal 
opprettholdes. 

8. Eksisterende bygg kan utbedres, moderniseres, ombygges og i standsettes under 
forutsetning av at form, volum, takform, materialbruk, fasader og annen detaljering 
opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres til tideligere utseende.

9. Dersom et skadet bygg erstattes av et nybygg kan kommunen kreve at ny bygning skal 
gjenoppføres på samme sted med samme kotehøyde på gulv, gesims- og mønehøyde, 
takvinkel og møneretning som det opprinnelige bygget, dersom dette etter kommunens 
skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter.

10. For SEFRAK registrerte bygg skal det foreligge uttalelse fra fylkeskommunen.

Kommunalteknisk virksomhet:
1. Kommunalteknisk virksomhet er i planen angitt som trafo og pumpehus. Det skal 

sikres kjørbar veg til anleggene.

Privat vei:
1. ”Slåttebakken” skal opprettholdes som grusvei da dette er spesielt viktig for å bevare 

preget og kvaliteten i området.

§ 8  Fareområde

1. Område med flomfare er vist med skravur til kote 6,6 som er grunnlag for 200-års 
flom. 

2. Eventuelle nybygg innenfor det skraverte området må etableres på flomsikker 
høyde i henhold til NVEs retningslinjer nr. 1/99 for Drammen kartblad Hokksund. 
Flomsikker høyde vil være 200-års flommen samt sikkerhetsmargin på 10 cm.

3. For eventuelle tilbygg og påbygg innenfor fareområdet vil flomsikker høyde være 
retningsgivende. Ved tilbygg og påbygg under denne høyden må tiltakshaver 
dokumentere samt ta i bruk konstruksjoner som tåler flom.

4. Konstruksjonene må tilpasses eksisterende bygningsmasse og ha en høy estetisk 
kvalitet. 

5. All oppfylling blir sett på som vesentlige inngrep og tillates ikke.
6. Ved riving/gjenoppbygging av bygninger innenfor avmerket flomsone gjelder pkt 

2 i denne bestemmelsen.
7. Dokumentasjon av grunnforhold skal skje i byggesøknaden.
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