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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
DETALJREGULERING FOR GAMLE VINNESGATA 37-39  

På vegne av Gamle Vinnesgate 37-39 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens 
§12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Gamle Vinnesgata 37-39 i Drammen 
kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale. 
 
Planområdet omfatter eiendommene:  
Gamle Vinnesgata 37, 3057 Solbergelva, Gnr./Bnr.: 250/71,  
Gamle Vinnesgata 39, 3057 Solbergelva, Gnr./Bnr.: 250/71, 
Ingen adresse, 3057 Solbergelva, Gnr./Bnr.: 250/156,  
Ingen adresse, 3057 Solbergelva, Gnr./Bnr.: 250/103,  
Ingen adresse, 3057 Solbergelva, Gnr./Bnr.: 250/122  
Gamle Vinnesgate 33, 3057 Solbergelva, Gnr.Bnr.:250/11 
Ingen adresse, 3057 Solbergelva, Gnr.Bnr.:250/120 
Hellebekkveien 8, 3057 Solbergelva, Gnr.Bnr.:250/109 
Hellebekkveien 10, 3057 Solbergelva, Gnr.Bnr.:249/40 
Gamle Vinnesgata, Gnr.Bnr.:250/3 
Vinnesgata, Gnr.Bnr.:250/151 
Hellebekkveien, Gnr.Bnr.:250/115 
Hellebekkveien/Vinnesgata 250/83 
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Planområdet er på ca. 14,5 da og ligger i Solbergelva, et tettsted i Drammen kommune i 
Viken fylke. Reguleringsplanen ligger sentralt i kommunen, vest for Drammen sentrum.  
Området er preget av eksisterende boligbebyggelse som eneboliger og blokkbebyggelse.  
Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av boliger i et eksisterende 
boligområde. I dag er arealene uregulerte, men er i kommuneplanens arealdel markert som 
boligformål. Deler av eiendommene er i dag bebygde. Den tidligere Serviettfabrikken er 
vanskelig å transformere og bygningsmassen er fremmed i omgivelsene. Den er derfor 
uhensiktsmessig å bevare. Eksisterende bebyggelse foreslås revet og det foreslås oppføring av 
nye boliger i 2-3 etasjer tilpasset omgivelsene og terrenget. 

Konsekvenser av planen 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet, men bolig på eiendommen 
Gnr./Bnr.: 250/11 er registrert med middels verneverdi. Det er ikke registrert noe dyrket 
mark, naturvernområder, eller arter av særlig stor forvaltingsinteressse på planområdet.  
Planinitiativet vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning. Planinitativet samsvarer 
med kommuneplanen, men planløsninger må avklares med offentlige og private interesser. 
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Det er noe avvik fra kommuneplanen, men uten vesentlige innvirkning for miljø og samfunn. 
Planprosessen vurderes derfor ikke til å utløse krav om planprogram eller 
konsekvensutredning. 
 
For å sikre god adkomst til de nye boligene og tiltak mot flom innvies atkomstveier og 
bekkeinntak.  
 
Medvirkning:  
Det oppfordres til at naboer og berørte parter av planarbeidet kommer med uttalelser i 
varslingsperioden og/eller perioden med offentlig ettersyn. Siden et folkemøte blir vanskelig 
grunnet situasjonen knyttet til COVID-19, foreslår forslagstiller å invitere til et digitalt møte 
gjennom Microsoft Teams 22. september 2020 kl.19.00-kl. 20.00, der naboer og berørte 
parter av planarbeidet kan komme med spørsmål. Det vil også være mulig å kontakte 
forslagstiller direkte via kontaktinformasjonen som er oppgitt. En 3D-modell benyttes som 
et verktøy for å forbedre naboers forståelse/deltakelse av planlagte tiltak og videoklipp av 
denne vil være tilgjengelig på forslagsstillers hjemmeside.  
 
Dokumenter i saken 
Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under 
kunngjøringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 
saks nr. 20/36463. Man kan også bruke søkefeltet og skrive Gamle Vinnesgata 37-39.  
 
Alle dokumenter vil bli lagt ut på Arkitektkontoret Hauger AS sin hjemmeside 
(www.arkitekthauger.no) 3D Video og link til digitalt møte vil bli lagt ut på Arkitektkontoret 
Hauger AS sin hjemmeside og facebook side (www.facebook.com/arkitekthauger).  
 
Merknader til dette varselet kan rettes til: 
Arkitektkontoret Hauger AS v/ Lina Mee Stensen 
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen 
Tlf:          32 21 90 60  
Mobil: 41 54 58 87 
e-post: lina@arkitekthauger.no 
Frist:  06. oktober 2020. 
 
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
……………………………………………………………………………….   
Lina Mee Stensen 
Master i arkitektur 
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