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Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 23.11.2016. Berørte parter ble varslet med brev og

gjennom lokale aviser. Innspillene som har kommet inn kan oppsummeres som i det følgende:

Fra Oppsummering Kommentar

Kongsberg kommune,

administrasjonen,

7.11.2016

K ommunen har gjennomført intern

høringsrunde i forbindelse med oppstartsmøte

av planarbeid. Interne innspill er vedlegg til

referatet fra oppstartsmøtet. Det er gitt krav

og innspill fra følgende avdelinger:

› Vann, avløp, overvann

› Miljøvernkonsulent

› Utbyggingsavtaler

› Kart og geodata

› Kommuneplan/samfunnsutvikling

› Renovasjonsavdelingen

› Brann og redningstjenesten

› Oppvekst i samarbeid med rektor ved

Vestsiden skole

› Helsemyndigheten

› Kultur v/utvikling og anlegg

› Planavdelingen (jf. også tilbakemeldinger

i o ppstartsmøtet)

Det vises til innspillene i sin helhet. I tillegg

har Byantikvaren vært involvert i tidlig fase

av prosjektarbeidet og gitt innspill med tanke

på bevaringsverdig bebyggelse i området.

Kommunens innspill tas

til etterretning og vil bli

fulg t opp i det videre

planarbeidet.

Kongsberg Musikkråd,

28.11.2016

Kongsberg er i stor manko på øvingsrom

tilrettelagt for musikk, for både det

organiserte og uorganiserte kulturlivet i byen.

Kongsberg Musikkråd viser til at flere

etablerte kulturaktører som Kongsberg

Guttemusikks hoved - og juniorkorps,

Kongsberg Storband/Ung Musikk, og generelt

det uorganiserte kultur - og bandmiljøet

mangler tilfredsstillende øvings - og

fremføringsfasiliteter.

KM viser videre til Oslo kommunes vedtak om

at alle nye skoler i kommunen skal inneholde

fasiliteter for øvelser og fremføringer, og at

bystyret i Oslo som en følge av dette vedtok

en rekke punkter knyttet til akustikk og

utstyr. Denne listen er tilgjengelig på bla.

Oslo Musikkråds hje mmeside, og er tilpasset

Standar d for akustikk i musikkrom N S8178.

Tas til orientering.

Innspillet tas med videre i

detaljeringen av

bygningsmassen på

området. Dette ivaretas

av kommunens

sekundærbruker -

koordinator i eget

medvirkningsopplegg.

Innholdet /fasilitetene i

bygningen e er ikke tema i

arealplanen direkte.
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KM ønsker at nye Vestsiden Ungdomsskole

tilpasses disse spesifikasjonene slik at skolen

også kan fungere som øvings - og

fremføringsarena for kulturlivet i Kongsberg .

Videre stiller KM seg positive til de n foreslåtte

flerb rukshallen da denne også vil kunne være

aktuell arena for musikklivet i forbindelse

med festivaler og andre prosjekter der det

kreves et større rom .

Klokkergården AS v/

Jacob Wisløff,

30.11.2016

Klokkergården AS er opptatt av at den

verneverdige bebyggelsen i Boecks gate ikke

vil bli berørt av utbyggingen. Det er også

viktig for Klokkergården AS at de kan beholde

sine leietakere. Disse bidrar med inntekt til

drifting og vedlikehold av hele

bygningsmassen på eiendommen.

Videre er Jacob Wissløff og Klokkergården AS

opptatt av å beholde Boecks gate / Vinjes

gate som adkomst til eiendommen både

permanent og under anleggsarbeidet. Dette

begrunnes med at det er en svært viktig

ferdselsåre for gående og syklende. Det er

også viktig at denne veien ikke blir benyttet

til adkomst for midlertidig skole eller

anleggsveg i forbindelse med

rivning /bygging.

I forbindelse med rivning /bygging må det

heller ikke fjernes trær langs Boecks gate.

Er bekymret for støy i forbindelse med

byggearbeidet og ber om arbeid innenfor

normal ar beidstid.

Viser til at vannledning i Boecksgate ligger

grunt, ber om at vannet ikke stenges under

byggeperioden. Ønsker tett og god kontakt

med planleggere og byggeledelse under hele

prosjektperioden.

Det er registrert at

bebyggelsen på

eiendommen har en

b evaringsverdig og dette

vil bli tatt hensyn til i det

videre planarbeidet.

Foreløpig vurdering er at

det er hensiktsmessig å

beholde Boecks gt. som

adkomstveg til

eiendommen , med

avkjørsel via Vinjes gt. på

sørsiden. D et te vil i tilfelle

medføre en endring av

s entrumsplanen .

Det er ingen kjente

forhold som tilsier at

vegetasjonen langs

Boecks gt. og Vinjes gt.

skal fjernes som følge av

planforslaget. Vegetasjon

vurderes imidlertid også i

forhold til frisikt langs

vegene. Vegetasjon

innehar også en viss

støy dempende effekt.

Støy er vurderingstema i

planarbeidet.

Forslagsstiller har vurdert

at midlertidig skole i

byggeperioden ikke skal

ligge innenfor

planområdet.

Anleggsvei og adkomst til
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området i bygge - og

anleggsperioden har flere

alternativer. Det forelø pig

vurdert at Boecks gt.

forbi eiendommen er

uegnet. Gjennomføringen

av anleggsperioden vil bli

planlagt med hensyn til

blant annet sikkerhet for

myke trafikanter, naboer

og omkringliggende

områder generelt .

Vanntilførsel til

eiendommene kan bli

berørt i korte perioder

under anleggsperioden.

Planlegging av dette vil

skje i byggefase og

berørte eiendommer vil

bli informert.

Jernbaneverket,

30. 11. 2016

Rammebetingelsene for jernbanen er i

utvikling, og Jernbaneverket (JBV) er derfor

opptatt av å sikre de fre mtidige mulighetene

for utvidelse. Dersom opsjonen

Sandsværmoen fra KVU for jernbane

Kongsberg – Hokksund etableres, vil dagens

trase for jernbanesporet nærmest

planområdet kunne påvirkes.

JBV minner om at planområdet kan være

støyutsatt , og ber om at det gjennomføres

tilstrekkelige støyvurderinger, samt at det

ved behov blir regulert støydempende tiltak.

JBV minner videre om jernbanelovens §10,

og ber om at det fastsettes byggegrense i

planen.

Avslutningsvis henviser JBV til rekken med

krav og regler knytt et til planlegging i

nærheten av jernbane, og forventer at

forslagsstiller setter seg inn i dette materialet

før utarbeidelse av forslag til reguleringsplan.

Planlagte tiltak blir

liggende på østsiden av

Mauritz Hansens gt. og

dermed lenger unna enn

30 met er fra

jernbanelinjen.

Foreløpig er det vurdert

at det kun er støy fra

jernbanen som vil påvirke

planområdet. Det vil bli

gjennomført en

støyutredning som

grunnlag for planarbeidet.

Anne Mette Hope m.fl.,

1. 12. 2016

Anne Mette Hope m.fl er eiere av

eiendommen Vinjes gate 3 som grenser til

Mulighetsstudiet er et

grunnlagsmateriale for

planarbeidet. Det er ikke
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planområdet.

Hope m.fl. viser til mulighetsstudien, og

henstiller til at dersom løsningen "Maks

kvartal" blir aktuell vil det være viktig for

dem at reguleringsplanen tar inn

bestemmelser som begrenser høyden på ny

bebyggelse i nedre del av planområdet. Dette

vil være viktig for å så langt det lar seg gjøre

å sikre eksisterende bebyggelse den utsikten

den har i dag, noe som er en viktig faktor i

områdets opplevelsen av tilhørighet til

Vestsida og resten av Kongsberg.

besluttet om innholdet i

denne skal realiseres.

Ved fastsettelse av

bestemmelser for høyder

og utforming av ny

bebyggelse innenfor

planområdet skal det

vurderes hensynet til

omkringliggende

bebyggelse.

Jørgen Nordskog,

12. 5. 2016

Jørgen Nordskog er eier av Mauritz Hansens

gt. 30.

Nordskog henviser til reguleringsforholdene

for hans eiendom slik den er vist i Kongsberg

kommunes kommuneplan. Den viser hans

eiendom som bolig formål, mens en liten

stripe nord på eiendommen ved en feil har

blitt avsatt til offentlig formål. Innsender

ønsker at det i forbindelse med planarbeidet

gjøres endringer i dette slik at hele hans

eiendom blir korrekt definert som boligformål.

Videre fremm er Nordskog et ønske om at

Villa Ro, som han er nabo til, etter at ny skole

er bygget og skoleaktiviteten er samlet i det

nye bygget også kan reguleres til boligformål.

Nordskog henviser i tillegg til at en ny skole

sannsynligvis vil generere økt trafikk i krysset

Mauritz Hansens gt. / fv. 40 Numedalsveien,

og at det er spilt inn muligheten av å etablere

ny gang - og sykkelvei i Mauritz Hansens gt.

Nordskog frykter prosjektet vil kunne

medføre økt gjennomgangs - trafikk i Mauritz

Hansens gt. , som fra før er ski ltet med

gjennomkjøring forbudt, og foreslår å stenge

for gjennomkjøring med en bom i ene enden

av gata.

Det ses på som

hensiktsmessig at

planarbeidet rydder opp i

reguleringsforholdene for

eiendommen.

Eiendommen Villa Ro er

tenkt videreført i tråd

med kom muneplanens

arealdel som offentlig

formål.

Vurdering av etablering

av fortau langs Mauritz

Hansens gt. langs

skoleeiendommen inngår

i planarbeidet. Dette kan

gjøre det mindre

attrak tivt for

gjennomkjøring videre.

Ev. ytterligere tiltak mot

gjennomkjøring e r ikke

en del av planarbeidet og

innspillet må tas via

kommunens vegavdeling.

Kongsberg idrettsråd

(KIR) , 7. 12.2016

KIR sitt innspill omhandler bygging av hall for

idrettsformål. De peker på viktigheten av at

det får være med i planleggingen, slik at

tilt akene blir best mulig for brukerne de

Kongsberg Idrettsråd

anses som en viktig

medvirkningspart i

planarbeidet. Dette

ivaretas av kommunens
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representerer.

KIR mener kommunen er best tjent med å

bygge en større hall enn en vanlig "gymsal".

Det listes opp 14 punkter med innspill til hva

som bør hensyntas i det videre planarbeidet.

For reguleringsplanarbeidet er det særlig pkt.

9 som er relevant som problemstilling;

påvirkningen størrelsen på hallen har å si for

utearealene ved skolen.

sekundærbruker -

koordinat or i eget

medvirkningsopplegg.

Idrettens ønsker knyttet

til utforming av ny hall

tas til orientering og tas

med videre i

detaljplanleggingen av

hallen.

Planarbeidet forholder

seg til det politiske

vedtak med hensyn til

størrelse og plassering av

hallen, so m utgangspunkt

for planfaglige

vurderinger.

Magne H. Bråthen /

Friedland AS, e - post

7. 12. 2016 , møte

Brev datert 19. 12.2016

Bråthen er grunneier til eiendommene hvor

Shell og ViaNor leier arealer til sine

virksomheter. Han er opptatt av adkomst -

forholdene til disse virksomhetene,

trafikkavvikling langs Mauritz Hansens gt. og

Fv. 40, samt tiltakene nær eiendomsgrensene

mellom ViaNor og skolen.

Det pekes på virksomhetenes arealbehov for

videre drift. Areal til lagring av utstyr og

avfall for virksomheten ViaN or trekkes frem

særskilt. Videre adkomst til kjeller via dør ut

til dagens parkeringsplass nord for skolen.

I brev datert 19.12. 2016 tas spørsmålet om

krav om konsekvensutredning (KU) opp. I

merknaden bemerkes at reguleringsplanen

må behandles etter forskr ift om KU.

Forholdene som er tatt opp i korrespondanse

og møte tidlig i desember 2016 utdypes og

presiseres i brevet av 19.12.2016. I tillegg

stilles det spørsmål ved terrengbearbeiding

og konsekvenser for Bråthens eiendom og det

bemerkes at dette må illus treres i

planforslaget.

Forslagsstiller er i likhet

med Bråthen også

opptatt av forsvarlig

trafikkavvikling langs

veiene som her nevnes.

Reguleringsplanen legger

til grunn at tiltakene i

planen i utgangspunktet

skal løses innenfor

kommunens/skolens

eiendo mmer.

Grunneiere som blir

direkte berørt av

planarbeidet anses som

viktige interessenter i

planarbeidet og er

naturlige medvirknings -

parter i den videre

planleggingen.

Vedr. krav om KU vil

kommunen gjøre en ny

vurdering av krav om KU

På bakgrunn av

Fylkesmannens uttalelse.

Forsvarlig terreng -

behandling er et viktig
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forhold som først og

fremst må ivaretas i

bygge - og anleggsfase.

Man vil imidlertid se på

om det er nødvendig å

omtale dette i

bestemmelsene til

reguleringsplanen.

Vedlagt merknaden har

Br åthen kommet med

innspill og skissert forslag

til hvordan området kan

utformes. Innspillene ses

på i det videre plan -

arbeidet og vurderes

sammen med ulike

løsningsforslag for

planen.

Per - Eivind Syvertsen,

7. 12. 2016

Per - Eivind Syvertsen er eier av Mauritz

Hansens gt. 35, og er således en av de

nærmeste naboene til adkomstområdet for

det nye skolebygget.

Syvertsen peker på utfordringene med

trafikkavvikling og trafikksikkerhet knyttet til

adkomst til skolen sett sammen med adkomst

til Vian or. Syvertsen peker på at en stor del

av trafikken til dekkforhandleren består av

store kjøretøy som skal manøvrere i en gate

(Mauritz Hansens gt.) med periodevis stor

tilbringertrafikk til skolen, beboere som skal

til og fra boligene sine, og skoleelever som

skal gå til ell er fra skolen.

Syvertsen foreslår at det heller burde

etableres en avkjørsel, med tilhørende

parkering, i Haspa ved Vandrerhjemmet, og

at det derfra etableres en gang adkomst til

skolebygget.

Prosjektet er kjent med

utfordringene som her

pekes på.

Trafikkav vikling,

trafikksikkerhet i området

omkring skolen er viktige

tema som må løses i

planarbeidet. Det er p.t.

ikke tatt noen endelige

beslutninger om hvordan

dette skal løses.

Adkomstløsning via

Haspa er sett på som et

mulig alternativ.

Glitre Energi Nett A S,

14. 12. 2016

Gjør oppmerksom på at det i dette

planområdet må tas høyde for de anlegg som

det er nødvendig å etablere og drifte for

Glitre Energi Nett (GEN) . De har en

nettstas jon, høyspentkabler og lavspent nett

innenfor området. Dersom d et er behov for å

flytte på kabler eller elanlegg for øvrig, må

Tas til etterretning.

Hensynet til GEN sine

anlegg vil bli ivare tatt i

den videre planleggingen.
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dette bekostes av de som utløser behovet for

flytting. GEN ønsker tilbakemelding om

forventet effektbehov for området så snart

dette foreligger.

Kongsberg Skytterlag,

15. 12. 2016

Skytterlaget viser til sitt innspill til Kulturan -

leggsplanen 2018 - 2021 med behov for sine

aktiviteter.

Innspillet omhandler fysiske størrelser på en

idrettshall for at man kan bedrive lagets

aktiviteter innendørs.

Kongsberg skytterlags

innspill omhandler

innholdet i og

detaljeringen av ny

flerbrukshall og må tas

med videre i arbeidet

med denne. Det er

naturlig at disse ønskene

ses i sammenhe ng med

idrettens totale behov.

Innspill til ku lturanleggs -

planen tas til orientering.

Det registreres at det er

kontakt mellom

Skytterlaget og

Kongsberg Idrettsråd

v/Tobiassen. Medvirkning

fra Idrettsrådet ivaretas

av kommunens

sekundærbruker -

koordinator i eget

medvirkningsopplegg.

Mattilsynet avd. S øndre

Buskerud, 16.12. 2016

Mattilsynet peker på at en reguleringsplan for

området må omfatte løsninger som sikrer

trygt og tilstrekkelig drikkevann til aktørene

innenfor planområdet.

Videre ønsker Mattilsynet at det i prosjektet

klargjøres hvem som har an svaret for

nødvendig nytt ledningsnett inntil og innenfor

planområdet når det er ferdig utbygd.

Tas til etterretning.

Norsk

Bergverksmuseum,

16. 12. 2016

Bergverksmuseet påpeker at det finnes en

rekke historiske bygninger og andre

kulturminner innenfor vars let planområde.

Ber om at det tas hensyn til disse og deres

omgivelser.

Tas til etterretning.

Hvordan planforslaget tar

hensyn til kulturminnene

er et viktig vurderings -

tema. Det er lagt opp til

dialog med Byantikvaren

om dette i planprosessen.
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FAU Wennersborg,

18. 12. 2016

Ønsker at planarbeidet skal hensynta at de
offentlig tilgjengelige anleggene har stor
betydning for hele byens barn og unge. De
nevner spesielt at gode, funksjonelle og trygge
uterom tilpasset brukergruppen er viktig.

Ønsker koblinger som knytter skolen til Krona
og Hasbergparken, samt Hasbergparken til
sentrum i nordenden.

E r opptatt av å lage sikker adkomst til skole og
hall, uavhengig av transport, viktig både i
folkehelseperspektiv og som
trafikkreduserende tiltak.

Bergman nsveien vil ha betydelig trafikk også i
fremtiden - jobb med å minske
barrierevirkningen av veien.

Ønsker parken opprettholdt som park og er
k ritiske til et alternativ der areal til grønt og
idrett innskrenkes til fordel for privatisering og
bygging av bol iger langs Bergmannsveien.

Planområdet er utvidet etter vurdering av KU
plikt. Planen faller inn under forskriftens § 3b
«detaljreguleringer på inntil 15 dekar som
innebærer endringer av kommuneplan eller
områderegulering» og skal vurderes i forhold
til kr iteriene i vedlegg III.

Planområdet grenser opp mot store
kulturminneverdier og planen omfattes av
oppfangskriteriene «b kulturminner eller
kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet
eller foreslått fredet etter kulturminneloven
eller vernet etter plan - og bygningsloven.»

Ber om at man bruker den anledningens som
nå byr seg til å lage en reell møteplass og
skape nye koblinger i byen.

FAU Wennersborg peker

på mange utfordringer

som er en viktig del av

vurderingene i plan -

arbeidet . Disse ses på

som nyttig e i det videre

arbeidet.

På bakgrunn av

Fylkesmannens uttalelse

vil kommunen gjøre en

ny vurdering av krav om

KU.

Fortidsminneforeningen,

18. 12. 2016

Fortidsminneforeningen viser til varslingsbrev

av 17.11. 106 der det går frem at tiltaket er

vurdert til ik ke å utløse krav om

konsekvensutredning.

Fortidsminneforeningen vurdere derimot

prosjektet til å være av et slik omfang og at

På bakgrunn av

Fylkesmannens uttalelse

vil kommunen gjøre en

ny vurdering av krav om

KU.

Hvordan planforslag et tar
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det medføre store varige konsekvenser for de

omkringliggende bymiljøene og den

verneverdige bebyggelsen i området, at det

må gjen nomføres en konsekvensutredning i

prosjektet.

Videre presiserer fortidsminneforeningen at

det ligger flere bygg med svært høy

verneverdi i og i umiddelbar nærhet til

planområdet. Området har også en generelt

stor kulturhistorisk verdi for byen. Dette er

det viktig å ta nødvendig hensyn til.

hensyn til kulturminnene

er et viktig vurderings -

tema. Det er lagt opp til

dialog med Byantikvaren

om d ette i planprosessen.

Fylkesmannen i

Buskerud, 19.12. 2016

Fylkesmannen oppsummerer sitt innspill på

følgende måte:

Fylkesmannen ber kommunen gjøre en ny

vurdering av kravene i forskrift om

konsekvensutredning siden arealet er større

enn 15 daa og inneholder nye utbyggings -

områder enn allerede avsatt i kommuneplan.

Videre ber vi kommunen vurdere hensynet til

allerede registrerte naturmangfold innenfor

planområdet. Videre må støy, luftkvalitet,

landskap, barn og unge, frilufts liv og

universell utform ing bli vekt lagt i den videre

planleggingen.

Fylkesmannen ber også om at miljøvennlige

energiløsninger blir utredet som en del av

planarbeidet og at dette inngår som en del av

planbeskrivelsen.

Det bes også om at det legges vekt på

trafikksikker atkomst fo r gående og syklende,

og at kommunen vurderer behovet for

tilretteleggingstiltak for å sikre god

tilgjengelighet til kollektive transportmidler.

På bakgrunn av

Fylkesmannens uttalelse

vil kommunen gjøre en

ny vurdering av krav om

KU.

De planfaglige temaene

Fylkesmannen peker på

er allerede ansett som

viktige vurderingstema i

planarbeidet. Innspillene

tas til orientering og vil

bli fulgt opp i den videre

planleggingen.

Vi registrerer spesielt det

Fylkesmannen skriver om

erstatningsarealer for lek

og viktig n aturmangfold ,

som vil bli fulgt opp

særskilt.

Norges vassdrags - og

energidirektorat (N VE),

19. 12. 2016

Flomfare

N VE har utarbeidet flomsonekart for

Numedalslågen gjennom Kongsberg sentrum.

Kartet ble utarbeidet i 2004 og er utarbeidet

på bakgrunn av histor iske flomhendelser.

Etter forventning om at flomvannføringen vil

øke med 20%mot slutten av århundret, bes

det om at det for bebyggelse i tiltaksklasse

F2, jf Byggteknisk forskrift (TEK10) § 7 - 2 i

Tas til etterretning.

Innspillene fra N VE

brukes som grunnlag for

vurderingene knyt tet til

VA, overvann og flom.
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fremtidens klima, benyttes dagens 500 -

årsflom med en sikkerh etsmargin for å finne

byggehøyde.

Det må ses på løsninger for hvordan få

vannet bort fra planområdet og det må også

vurderes om det er bekkedrag/vannsig i lia

vest for planområdet som ved intens nedbør

kan medføre fare inn mot planområdet.

Etablering av vannkraftanlegg i Lågen

N VE minner om at vassdragstiltak som kan

medføre skader eller ulemper for allmenne

interesser kan være konsesjonspliktig etter

vannressursloven § 8.

Buskerud

fylkeskommune,

19. 12. 2016

Buskerud fylkeskommune konsentrerer seg i

dette innspillet om kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner:

Fylkeskommunen presiserer at det er få

områder innenfor planområdet som har

oppri nnelige overflater, da mye av arealene

allerede er bygd ut eller benyttet til

parkeringsformål. Et overflatesøk i området

som arkeologisk registrering etter automatisk

fredete kulturminner ansees dermed å ha lavt

potensiale for å avdekke kulturminner fra f ør -

reformatorisk til (før 1537). I

fylkeskommunens database er det heller ikke

kjente automatisk fredete kulturminner

innenfor planområdet.

Fylkeskommunen ser derfor ikke behov for at

det stilles krav om en arkeologisk registrering

for vurdering av område t. Fylkeskommunen

ber imidlertid om at det i reguleringsplanen

informeres om meldeplikten dersom slike

funn skulle fremkomme under

anleggsarbeidene.

Da planavgrensningen også omfatter deler av

Lågen, har fylkeskommunen kontaktet Norsk

Maritimt Museum for e n uttalelse til

planoppstart. Fylkeskommunen har imidlertid

ikke mottatt svar innen fristen, og regner

derfor med at Norsk Maritimt Museum tar

Buskerud

fylkeskommunes innspill

tas med i det videre

planarbeidet.

Bestemmelse knyttet til

automatisk fredete

kulturminner tas inn i

forslag til

planbestemmelser for

området.

Hvordan planforslaget tar

hensyn til kulturminnene

er et viktig vurderings -

tema. Det er lagt opp til

dialog med Byantikvaren

om dette i planprosessen.



487R VESTSIDEN UNGDO MSSKOLE
OPPSUMM ERING AV MERK NADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBE ID

15

D: \ COWI projects \ Vestsiden ungdomsskole \ Varsel om oppstart planleveranse \ 9 RAP ARE 001 Oppsummering merknader oppstartsvarsel - 487R Vestsiden ungdomsskole.docx

direkte kontakt med forslagsstiller om de

skulle ha innspill å komme med.

Nyere tids kulturminner:

Fylkeskommunen henviser til temaplan

bevaring for Kongsberg byområde samt

reguleringsplan 380 Sentrumsplan, der deler

av planområdet er markert som

område/kulturmiljø med svært høy

verneverdi og er regulert til hensynssone c)

bevaring av kulturmiljø (H570). Den eldre

be byggelsen langs Boeck gt. (nr. 3 og 5) er

videre også vurdert til å ha svært høy

verneverdi som enkeltbygg.

Fylkeskommunen ber på bakgrunn av

verdiene i området om at Kongsberg

kommune vurderer fremtidig nybyggs

plassering, utforming, tilpasning, mm, i

he nhold til den eldre verneverdige

bebyggelsen.

Utover dette kan det også forekomme spor av

løkkelandskap i form av for eksempel eldre

steingjerder, som det bør tas hensyn til.

I forbindelse med plantiltak i

Hasbergtjerndalen og Kølabånn er det

tidligere avd ekket at dette var et

aktivitetsområde for innhenting av tømmer

fra fløting på Lågen. Fylkeskommunen ber

derfor forslagsstiller om å være spesielt

oppmerksom på dette i forbindelse med

byggetiltaket, grøfting, kabellegging og annen

anleggsvirksomhet i tilf elle det skulle dukke

opp spor i grunnen fra denne aktiviteten.

Fylkesmannen ber om at innspillene tas med i

det videre planarbeidet.

Statens vegvesen,

19. 12. 2016

Det trafikkmessige virkningene av planen må

dokumenteres nærmere.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksik -

kerhet for myke trafikanter må avklares.

Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til "annen

Statens vegvesens

uttalelse tas til

etterretning . Det pekes

på en rekke utfordringer

som må løses i det videre

planarbeidet.

Uttalelsen oppleves
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veggrunn – teknisk a nlegg". Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for

regulering av riks - eller fylkesveger.

Byggegrense for fylkesveger er nå 50 m. Det

kan ikke påregnes at Vegvesenet kan

akseptere regulert særlig mindre

byggegrense enn angitt over.

Støyforhold skal dokumenteres og

nødvendige tiltak skal innarbeides i planen.

Fv. 89 kan påregnes med 15 m byggegrense

dersom støy og miljøforhold er ivaretatt.

Boecks gate må påregnes stengt for biltrafikk

ved Fv. 40.

Fortrinnsvis bør det legges opp til høyverdig

sykkel veg med fortau med god avstand til

biltrafikken.

Det må påregnes innsigelse fra Statens

vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke

er i samsvar med nasjonale hensyn eller

viktige parametere i vegnormalene.

imidlertid å være av en

svært generell karakter.

Det er svært få innspill

som kan regnes som

prosjektspesifikke, på

tross av at forslagsstiller

har henvend t se g til

Vegvesenet særskilt med

konkrete spørsmål og

problemstillinger og med

anmodning om

dialogmøte.

Forslagsstiller vil følge

opp dette med en ny

henvendelse i forsøk på å

få til en dialog med

Vegvesenet.
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Varsel om utvidet planområde og kunngjøring om høring av planprogram for planarbeidet ble sendt

ut 27.3.2017 . Berørte parter ble varslet med brev og gjennom Laagendalsposten samt via

kommunens og prosjektets nett sider og sosiale medier . Innspillene som har kommet inn kan

oppsummeres som i det følgende:

Fra Oppsummering Kommentar

Anne Mette Hope,

Steven Paul Carpenter,

Gry Ruden Lomsdal,

Vinjes gate 3,

7. 3.2017 og 26.3. 2017

Viser til tidligere innspill i brev av 1. 12.2016.

Opptatt av at ny bebyggelse ikke sperrer for

utsynet mot Vestsida og resten av

Kongsberg.

Viser til Mulighetsstudien [ for Hasbergtjern -

dalen ]. Den visuelle kontakten mellom

Vestsiden og Korpmoen er vikti g. Flere hus

med høy verneverdi på Korpmoen. Ny

bebyggelse med øverste etasje på nivå med

de gamle husene i Spenningsgate, vil bryte

med intensjonen i Mulighetsstudien.

Det anføres også hensynet som må tas til

opplevelsen av gatemiljøet i Spenningsgate

og på Korpmoen for øvrig.

Mulighetsstudiet er et

grunnlagsmateriale for

planarbeidet. Området i

Hasbergtjerndalen vil ikke

bli realisert i tråd med

Mulighetsstudiet fullt ut.

Ved fastsettelse av

bestemmelser for høyder

og utforming av ny

bebyggelse innenfor

planområdet skal det

vurderes hensynet til

omkringliggende

bebyggelse.

Hensynet til kulturmiljø vil

bli utredet særskilt som

eget tema i konsekvens -

utredningen til

planforslaget.

Yngvar Olafsen, Knut og

Jytte R. Haugen m. fl.

Spenningsgate 21, 25,

26, 27, 29, 31.

16. 3. 2017

I merknaden vises det til opplysninger gitt og

illustrasjoner vist i informasjonsmøte

9. 3.2017.

Det stilles spørsmål til plassering av ny

bygningsmasse og hvilken konsekvens denne

vil ha for eksisterende bygningsmasse. I

denne forbindelse etterspørres

dokumentasjon som viser plassering,

avstander til eiendomsgrenser, og høyder på

bebyggelsen.

Angående grunnforhold stilles det spørsmål

til hva som gjøres for å kvalitetssikre disse i

den videre prosessen og hvilke sikringstiltak

s om vil bli besørget ifm. risiko knyttet til

grunnforhold.

Det stilles spørsmål til hvordan ev. forhold

som berører privat eiendom vil bli håndtert.

Illustrasjonene som ble

vist i det nevnte

informasjonsmøtet og

opplysningene som ble

gitt her var på et skis se -

stadium i prosessen med

å utarbeide forslag til

bebyggelse.

I den videre planproses -

sen og i bearbeidingen av

prosjektet vil man ta

stilling til plassering,

avstander og høyder på

foreslått bebyggelse.

Dette er forhold som skal

utredes i planforslaget.

Grunnforholdene blir

dokumentert gjennom

prøveboringer og analyse -
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arbeid i tilknytning til

planarbeidet. Resultatene

fra dette arbeidene utgjør

grunnlaget for

utarbeidelse av

planforslaget og forslag til

bebyggelse. I planen vil

det bli vurdert f orslag til

nødvendige krav til sikring

av grunn ifm. bygge - og

anleggsarbeider der dette

synes nødvendig. Slike

forhold ivaretas for øvrig

av gjeldende regelverk

knyttet til bygge - og

anleggsarbeider.

Vedr. eiendomsforhold vil

ikke planen inneholde

forslag som berør er annen

manns grunn uten at det

har vært dialog og

enighet med grunneiere

om dette. Ev. eiendoms -

overdragelse vil bli

håndtert etter

privatrettslige regler.

Kongsberg Idrettsråd

(KIR) 30.3.2017 og

7. 4.2017

Innspillet til KIR omhandler i hovedsak

bygging av og utforming av innhold i hall for

idrettsformål. Det fremmes ønske om at

hallen skal inneholde noe publikumsareal og

ha sitteplasser/tribuneplass.

KIR viser til planene om ny bebyggelse i

Hasbergtjerndalen og er positive til dette.

Det bemerkes at pro sjektet nå har frigjort

grøntarealer sett i forhold til tidligere planer

for Hasbergtjerndalen og at man har redusert

areal til bebyggelse også ved at hallen er

integrert i skolebygget, kontra å skulle

planlegge for en frittstående hall . Det vises til

norm en for uteoppholdskrav til skolebygg og

at denne inneholder anbefalte tall. Iflg. KIR

innebærer dette at man må se på

mulighetene for å prosjektere hallen med

publikumsmulighet, da det totale

byggearealet ikke behøver å økes.

Innspill knyttet til

utformingen av hallen tas

med videre i detaljplan -

leggingen av denne.

Hallens hovedfunksjon vil

ikke være som

publikumsarena, men som

gymsal med mulighet for

aktiviteter etter skoletid.

Tilrettelegging for hall

med publikumsarealer

innebærer blant annet

også at man må planlegge

arealer til parkering.

Parkeringsarealer vil

be slaglegge arealer

innenfor planområdet som

er høyst nødvendige for å

oppnå gode

uteoppholdsarealer for
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Det pekes på viktigheten av ut earealene som

oppholdsplass i tilknytning til hallen.

skolen.

Utearealene i tilknytning

til skolebygget vil være til

bruk i forbindelse med

alle aktiviteter som skal

finne sted her.

Fylkesmannen i

Buskerud, 19. 4. 2017

Viser til tidligere uttalelse 17. 11.2016 og

påfølgende dialog med kommunen.

Fylkesmannen har ingen ytterligere merknad

til utvidelsen og ser av planprogrammet at

deres ansvarsområde blir ivaretatt og

utredet.

Tas til etterretning. Det

vises til forslagsstillers

kommentarer til tidligere

uttalelse.

Statens vegvesen

Region Sør, 27. 4. 2017

Bemerker at utvidet område i dag ligger i gul

støysone ift. eksisterende E134 og at det må

påregnes trafikkstøy også i fremtiden.

I planprogrammet etterlyses hen visning til

veglov og vegnormaler i pkt. 2.1.

Trafikkforholdene må dokumenteres

tilstrekkelig slik at foreslåtte trafikkløsninger

samlet blir i samsvar med vegnormalene.

Overvannshåndtering vil trolig også være

tema som berører Statens vegvesens

interesse områder.

Fremtidig klassifisering av vegnettet og

forventet trafikkbelastning i området vil ha

betydning for trafikkløsninger. Tilrettelegging

for myke trafikanter og kollektivtrafikk vil

være premissgivende for 0 - vekst av

personbiltrafikk i byen. Det etterlyses flere

sykkelparkeringsplasser (fortrinnsvis under

tak) nær aktuelle innganger til skole,

idrettshall og andre reisemål.

Frist for å komme med innspill under offentlig

ettersyn bør ta hensyn til ferietiden.

Det utarbeides

støyrapport i for bindelse

med planarbeidet.

Anbefalingene i rapporten

vil danne grunnlag for å

foreslå bestemmelser og

tiltak som skal sikre

forsvarlige støyforhold

innenfor planområdet.

Henvisning til veglov og

vegnormaler tas inn i

planprogrammet.

Det utarbeides

trafikk analyse som

grunnlag for trafikk -

løsningene som blir

foreslått i planen. Det

utarbeides også egen

rapport for VA - og

overvannsforhold, med

anbefalinger til løsninger.

Merknad ang.

forutsetninger og

premisser tas til

etterretning.

Tilrettelegging for antall

sykkel - parkeringsplasser

tar utgangspunkt i

gjeldende normer og

regler for den typen

formål som foreslås i
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planen krav til

sykkelparkiring i

kommuneplanens arealdel

for Kongsberg kommune .

Fristen for å komme med

innspill under offentlig

ettersyn vil ta hensyn til

ferietiden.

Dag Borge Melland,

Vinjes gt. 2B,

28. 4. 2017

Melland sin eiendom vil være berørt av et

forslag om å stenge Vinjes gate gjennom

skoletomten, ved at adkomst til eiendommen

vil være via bratt bakke fra Spenningsgate.

Det pekes p å vanskelige kjøreforhold i

bakken vinterstid og utfordrende avkjørsels -

og snuforhold til/på eiendommen midt i

bakken. Det stilles spørsmål ved

ivaretakelsen av større kjøretøy, bl. a. for

veivedlikehold, redningskjøretøy og

renovasjon, dersom Vinjes gate stenges.

Det foreslås at adkomsten til eiendommen

opprettholdes som i dag.

Det er fra forslagsstillers

side vurdert som ikke

forsvarlig med motorisert

ferdsel opp og ned bakken

i kombinasjon med

gangveg mellom øvre og

nedre skoletomt i

fremtidig situasjon. Det vil

bli utredet løsning for å

ivareta adkomst til

eiendommen på en

forsvarlig og trafikksikker

måte.

Kongsberg og Numedal

lokallag av

Fortidsminneforeningen

i Buskerud, 26. 4.2017

Det rettes kritikk mo t at foreliggende forslag

ikke t ar hensyn til områ det som kulturmiljø i

en av byens eldste deler. Arkitektoniske og

kulturhistoriske særpreg må ivaretas bedre i

prosjektet.

Det vises til temaplan bevaring for Kongsberg

og de verneverdige bygningene i området.

Det nye skolebygget må tilpasses det kultur -

hi storiske bymiljøet bedre og det anbefales å

utarbeide et alternativt forslag med saltak.

Viktig at "Villa Ro" og nabohuset forblir

uberørt av prosjektet og tas ut av plan -

området.

Viktig at detaljer knyttet til kulturminner

beskrives godt. Frømagasinet i Boecks gate

og Krutthuset langs Numedalsveien nevnes

spesielt.

Det forutsettes at Riksantikvarens Bystrategi

også blir en del av underlagsdokumentene i

Hensynet til kulturminner

og kulturmiljø i området

er et viktig tema i plan -

arbeidet. Tiltak i planen

utarbeides på bakgrunn

av samråd med

kommunens planavdeling

og Byantikvaren og vil

basere seg på

anbefalinger som kommer

frem av konsekvens -

utredningen. Det er og

det gjøres et gr undig

forarbeide og kartlegging

av det byhistoriske miljøet

og enkeltkulturminner i

området, som vil være et

viktig underlag for

utarbeidelse av

planforslaget.

Riksantikvarens

Bystrategi legges til grunn
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planarbeidet.

Ny bebyggelse må relatere seg til de

historiske bymiljøene i bl.a. Spenningsgate

og Boecks gate og stå i estetisk dialog med

historiske bygg som Skarstengården og

Klokkergården. Krona og byggene på

Friedland - tomtene i nord er ikke av relevans

med tanke på dette.

Fortidsminneforeningen fraråder fortetting i

planområdet. Foreslåtte studentboliger

foreslås å ta ut av planen.

Positivt at det nå gjennomføres en konse -

kvensutredning. Det er imidlertid uklart for

foreningen om reguleringsplanen åpner for

flerbrukshall og boligområde.

Det vises til andre pågående prosjekter i

området og det ytres en bekymring for den

totale effekten av prosjektene har for det

historiske bymiljøet. Det bes om at man tar

seg tid til å vurdere den totale effekten av

alle prosjektene i Kongsberg sentrum, særlig

med vekt på det historiske miljøet.

for planarbeidet.

Vedr. fortetting forholder

planarb eidet seg til

overordnede rammer,

føringer og planer for

området.

Reguleringsplanen vil

foreslå byggeområde for

boliger i Hasbergtjern -

dalen. Gjeldende forslag

til skolebygg har integrert

gymsal med utvidet

funksjonalitet. Det er p. t.

ikke snakk om

frittli ggende flerbrukshall

på området og det er ikke

lagt opp til å regulere

idrettsformål i planen.

Innspillet a ng. utvikling

av Kongsberg sentrum

som helhet forutsettes

ivaretatt gjennom

overordnet planlegging og

de føringene som er gitt

av Kongsberg kommune.

Buskerud

fylkeskommune ( BFK)

v/Utviklingsavdelingen,

3. 5.2017

Det vises til planforum avholdt 3.5. 17, med

Kongsberg kommune, Fylkesmannen i

Buskerud, Mattilsynet, Statens vegvesen og

N VE tilstede.

Reguleringen av området i Hasbergtjerndalen

må ses på som en byutviklingsplan. Planen

må ha et langt tidsperspektiv og det må

vurderes hvilken arealbruk det er

hensiktsmessig å opprettholde og arealbruk

som ev. kan flyttes til andre mer egna

områder.

Arealknapphet forutsetter god sambruk av

arealene, f. eks. skol ens utearealer,

friområder og andre grønne arealer.

Effektiv arealutnyttelse må gjenspeiles i

byggegrensene ift. vei. Området er

sentrumsnært og byggegrensene må settes

BFK sine uttalelser tas til

etterretning.

Når det gje lder Mauritz

Hansens gate 32 og 34 er

disse vurdert revet for å

frigjøre arealer til

uteopphold for skolen.

Dette vil bli drøftet

grundig i

plandokumentene frem

mot forslag til

reguleringsplan.
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deretter.

Hensyn til støy er viktig.

Vedr. automatisk fredete kulturminner viser

BFK til sin uttalelse til varsel om oppstart

datert 19. 12. 2016.

Vedr. nyere tids kulturminner vises det til

kommunens kulturminneregistrering. BFK

anbefaler sterkt at Boecks gate 3 og 5 blir

hensynssone c) bevaring kulturmiljø i den

foreslåtte reguleringsplane n. BFK går sterkt

imot riving av Mauritz Hansens gate 34 og 32

og anbefaler at også disse blir hensynssone

c) bevaring av kulturmiljø. Det er viktig at

planlagt ny bebyggelse lengst sør i

planområdet tar hensyn til det verneverdige

bygningsmiljøet på Korp e moen når det

gjelder størrelse og struktur. Det vises for

øvrig til egen uttalelse til varsel om oppstart

av planarbeid.

Ang. Hasbergtjerndalen vil utbygging langs

E134 utvilsomt berøre verneverdige

bygninger og bygningsmiljøer. Det vises til

mulighetsstud iet med DIVE - analyse for

Hasbergtjerndalen og at det må tas spesielt

hensyn til området ved Kirketorget,

Bergseminaret og skråningen ned mot

dalbunnen, og til boligområdet på

Korp e moen, samt enkeltbygninger lenger

sør. Løkkelandskapet benevnt Monseberga,

l ike vest om planområdet trekkes frem ifm.

at et slikt kulturmiljø av høy kvalitet inntil et

skoleanlegg og med god bruk, vil være til

berikelse for

oppvekstvilkårene oppvekstsvilkårene for

barn og unge.

Friedland AS v/Magne

Bråthen,

3. 5.2017

Det vises til møte mellom tiltakshaver og

Friedland AS den 2.5.2017. Merknadene

gjelder i hovedsak forholdet til

nærings eiendommene gnr. 7519 bnr. 11 og

13, nord for skolen (Shell og Vianor) .

De påpekes at planprogrammet legger opp til

svært rask fremdrift og det stilles spørsmål

ved om det er sikret nødvendig tid til

Planforslaget som skal

utarbeides vil basere seg

på løsninger som er

tilstrekkelig og forsvarlig

utredet og som er

forankret i nødvendig

dialog og medvirknings -

prosesser med berørte
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forsvarlig konsekvensutredning og

saksbehandling for øvrig. Det er uheldig at

"medvirkning, analyse og utredning samt

konsekvensutredning" må gjøres på få uker

før planforslaget skal til 1. ga ngsbehandling.

Ang. krav om konsekvensutredning påpekes

at endelig beslutning om et konkret

forslag/skisse til utbygging kan ikke tas uten

at løsningen er underbygget gjennom

konsekvensutredning.

Det er av vesentlig betydning å

konsekvensutrede ulike alter native løsninger

for nytt skolebygg med særlig henblikk på

den trafikale situasjonen mht. det tilliggende

bolig - og næringsområdet. Hvilke

konsekvenser forslaget vil få knyttet til

høyder i terrenget omkring eiendommene må

belyses.

Det påpekes Friedlands r ett til adkomst til

verksted via inngangsdør til kjeller på fasade

mot skolen og at denne må tas hensyn til.

Det legges til grunn at Friedlands

eiendommer ikke skal være omfattet eller

berørt hva gjelder areal, adkomster,

avkjørsler, parkering eller annet. Dersom

planen omfatter areal i Boecks gate som

grenser til eiendommene må eksisterende

utkjøring fra eiendommene merkes i

plankartet med pil for utkjøring til Fv. 40.

Vedlagt innspillet følger alternativt forslag til

løsning for arealene langs eiendomsgre nsene

mellom Friedland og skoletomten, som

forutsettes nærmere vurdert.

pa rter.

Løsningene for trafikk -

avvikling en rundt og i

tilknytning til skolen vil i

første rekke være med

hensyn på myke

trafikkanter trafikanter , da

spesielt skoleungdom på

vei til og fra den nye

ungdoms - skolen.

I tråd med Statens

vegvesens innspill vil

Boec ks gate bli steng t for

utkjøring av motorisert

ferdsel til Numedalsveien.

Eiendommene i Boecks

gate vil få behov for

adkomst via Mauritz

Hansens gate og må ledes

mellom de to veiene i en

ny passasje på nordsiden

av skolen og mellom

denne og Friedlands

eien dom.

Tiltakshaver er i dialog

med Friedland for å finne

en løsninger som ivaretar

hensynene som nevnt

over og sikre adkomst og

avkjørsler til Friedlands

eiendommer.

Mattilsynet, Avdeling

Søndre Buskerud,

3. 5.2017

Mattilsynet hevder de ikke tidligere er varslet

om oppstart av planarbeidene.

Mattilsynets oppgave er å bidra til å sikre

trygt vann til befolkningen, påse at vann -

forsyningssystemer og interne ledningsnett

ikke blir forurenset og sikre vannressursene

mot forurensning iht. kriterier og krav i

va nnforskriften.

Det er ikke korrekt at

Mattilsynet ikke er varslet

om oppstart av

planarbeidene. Forslags -

stiller motto k innspill fra

Mattilsynet til varsel om

oppstart av planarbeid

den 16.12. 2016.

Henvisning til nasjonale
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Det etterspørres henvisning til nasjonale mål

for vann og helse i kap. 2. 1 i forslag til plan -

program.

Det etterlyses beskrivelse i planprogrammet

av detaljer for levering av drikkevann til

eiendommene. Mattilsynet forventer at

vannforsynin g kommer inn som eget punkt i

det videre planarbeidet slik at alle

eiendommer innenfor området er sikret trygg

og tilstrekkelig forsyning av drikkevann.

mål for vann og helse vil

b li innarbeidet i

planprogrammet og

vannforsyning vil bli

omtalt i planbeskrivelsen

til planforslaget.

Norges vassdrags - og

energidirektorat (N VE),

3. 5.2017

N VE viser til sitt brev av 19.12. 2016 til

oppstart av planarbeid og bekrefter at

planprogrammet har ivaretatt N VE sine

innspill.

Det må tas kontakt med konsesjons -

avdelingen i N VE for veiledning knytt et til

videre saksbehandling og vurdering av

eventuelle energianlegg i Numedalslågen.

Det tas til orientering at

N VE sine innspill er

ivaretatt i planpro -

grammet.

Det er besluttet at

reguleringsplanen ikke vil

omfattet tiltak knyttet til

energianlegg i

Numedalslågen.

Mette Saatvedt Witte og

Peter Witte, Kirketorget

5B,

3. 5.2017

Witte etterlyser oppfølging av innspill til

tidligere workshop for utvikling av

Hasbergtjerndalen i høring sdokumentene.

Ny bebyggelse bør bygges i samme stil som

eksisterende bebyggelse i området og

tilpasses den tradisjonsrike stilen her.

Parken må opparbeides slik at den er

attraktiv, med elementer av trær, stier og

kanskje bekkeløsning.

Det antas at worksh open

Witte nevner har vært

arrangert i forbindelse

med arbeidet med

mulightsstudiet for

Hasbegtjerndalen og

tilhørende DIVE - analyse.

Mulighetsstudiet er et

viktig underlagsdokument

i planarbeidet og man vil

se til dette i arbeidet med

å foreslå ny bebyggel se.

Planarbeidet

gjennomføres blant annet

med dialog med

Kongsberg kommune

Byantikvaren om

tilpasning av ny

bebyggelse til det

eksisterende.

Landskapsplanen som

skal følge planforslaget til

1. gangsbehandling vil

vise hvordan
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utomhusområdene kan

løses med tanke på bl. a.

landskapselementer.

Vestsida

Beboerforening,

2. 5.2017

Vestsida Beboerforening har hovedsakelig

innspill til den planlagte boligbebyggelsen i

Hasbergtjerndalen.

Det anføres at høyde på ny bebyggelse ikke

må være høyere en nærliggende hus i

S penningsgate, helst til under gatenivå.

Det vises til mulighetsstudien for

Hasbergtjerndalen og viktigheten av den

visuelle kontakten mellom Vestsiden og

Korpmoen.

Det vises også til Riksantikvarens Bystrategi

og at ny bebyggelse bør tilpasses

eksisterende bomiljø på en verdig måte mht.

materialer og utforming.

Det må avsettes tilstrekkelige arealer til

parkeringsplasser.

Det er behov for variasjon i størrelse på

b oenhetene i ny bebyggelse, slik at

demografien totalt sett i bydelen ikke blir

påvirket negativt.

Mulighetsstudiet for

Hasbergtjerndalen og

Riksantikvarens

Bystrategi er begge

viktige underlags -

dokumenter i

utarbeidelsen av

planforslaget.

Gjeldende overord nede

planer og offentlige

myndigheter, herunder

Byantikvaren sine føringer

er premissgivende for

utforming av ny

bebyggelse i

Hasbergtjerndalen.

Forslag til bestemmelser

om parkering innenfor

planområdet vil følge

bestemmelser i

overordnede planer og

førin ger fra kommunen.

Størrelse på boenheter

fastsettes i tråd med

kommunens overordnede

planer og føringer.

Yngvar Olafsen,

Spennings gate 26,

3. 5.2017

Merknaden inneholder klage på utvidelse av
planområdet og på planene om student -
boliger innenfor området. Merknaden er
understøttet av underskriftskampanje med
112 underskrifter fra beboere i området.

Det vises til informasjonsmøte 9.3.2017 og
arbeidsmøte med befaring 18.4.2017 samt
brevveksling med forslagsstiller.

Det minnes om at det under arbeidsmøte/
befaring kom frem bemerkninger som ikke
taler for utbygging med studentboliger.
Planleggingen oppleves som hastverksarbeid
og at det har uheldige konsekvenser for

Samtlige f orhold Olafsen

og tilsluttede beboere i

området peker på er

viktige tema som vil bli

tilstrekkelig belyst og

utredet i planarbeidet.

Det er korrekt at deler av

det som vil bli foreslått i

planen ikke vil være i tråd

med gjeldende kommune -

plan, dette forho ldet vil bli

belyst særskilt.

Forholdet til
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området.

Foreslått bruk av området i Hasber g tjerndalen
sydvest mot Spenningsgate/Korpmoen til
boliger er ikke i tråd med gjeldende
kommuneplan. Grønne verdier forsvinner til
fordel for byggeområder.

Det stilles spørsmål ved om planene om
studentboliger tar hensyn til friareal, bevaring
av miljø og k ulturell trivsel i et etablert
nærmiljø.

Det er uklart hvordan ny bebyggelse skal
forholde seg til eksisterende boliger nord i
Spenningsgate ut mot Hasbergtjerndalen,
gbnr. 7484/1 og 7484/3 nevnes særskilt.

Det pekes også på utfordringer knyttet til
parke ring.

Antallet studentbeboere det planlegges for
tilfører en stor belastning for området.

Det henstilles til de ansvarlige myndigheter
for planprosessen å ikke planlegge løsninger
som forringer samspillet i naboskap og
praktisk bruk av området.

omkringliggende

bygninger og boligmiljø vil

bli sett på spesielt i

planleggingen av ny

bebyggelse. Det er lagt

opp til fortløpende dialog

med kommunen og

Byantikvaren i

planprosessen.

Parkeringsforhold vil bli

iv aretatt i tråd med

overordnede planer og

kommunens føringer.


