
   
Utarbeidet av TAG arkitekter AS og NRE Norway AS, 21.06.2021, for Jakslandåsen AS.  

 

 

Notat til saksprotokoll for reguleringsplan Heggum – Jaksland, felt B1-4, gbnr. 
267/16 mfl. – 1. gangs behandling 

 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for dette skrivet er å svare opp punktene fra den politiske behandlingen, belyse bakgrunnen for 
valgene som er tatt i planprosessen, samt tydeliggjøre forslagsstillers imøtekommelse av punktene.  
 
Hensikten med planarbeidet- oppsummering fra plansaken 
Planområdet er til sammen ca. 129 Daa. Det foreligger en overordnet reguleringsplan for Heggum - Jaksland 
(SAK 0091/02). I gjeldende reguleringsplan er hele området planlagt med 300 boliger og i tillegg offentlig- og 
privat tjenesteyting på felt BF1. I innsendt planforslag er prosjektet sterkt redusert fra mulige 185 boenheter til 
ca. 150 boenheter ift. gjeldende regulering. Dersom man tar utgangspunkt i de ikke utbyggede feltene innenfor 
gjeldende reguleringsplan, vil ny reguleringsplan medføre etablering av 19% færre boenheter innenfor 
planområdet. I nytt forslag er areal som tidligere var avsatt til offentlig/privat tjenesteyting foreslått med 
boligformål. Dette vil generere langt mindre trafikk i henhold til trafikkrapport som følger planforslaget.  

Forslagstiller har til hensikt å skape et attraktivt boligområde ved å utnytte eiendommens fantastiske sol og 
utsiktsforhold. Målet er å få til et område der folk skal bo og trives på tvers av generasjoner. Boligene skal 
etableres i ulike størrelser, med effektive og funksjonelle løsninger, som er attraktivt for både barnefamilier, og 
førstegangskjøpere. Slik vil man legge til rette for et boligområde som innehar mangfold og liv, og ikke minst 
svarer opp behov om mer varierte boligstørrelser i nærområdet. Forslagsstiller ønsket å skape utendørs 
møteplasser og samlingspunkt med lekeområder og dyrkingsområder. Det skal bli et opplevelseslandskap der 
man kommer tett på naturen, og der man også bor i et inkluderende og fremtidsrettet nabolag. Terrenget skal 
brukes aktivt i plasseringen av boligene, som vil skape stor variasjon og et levende bebyggelseslandskap. Vi skal 
lage et prosjekt hvor folk trives og et sted der folk er stolte over å ha bosatt seg.  

Det har vært fokus på høye miljøambisjoner og det har vært et mål å innlemme/oppfylle utvalg av FNs 
bærekraftsmål i prosjektet. Følgende fokusområder har vært viktige i prosjektutviklingen og planprosessen:  

 

Basert på gjennomgang av prosjektets forutsetninger og byggherrens miljøambisjon har Tag Arkitekter AS og 
NRE Norway AS utarbeidet et miljøprogram (MP) der utdypende beskrivelse av hvordan prosjektet ivaretar 
målene fremgår. Før det kan gis igangsettingstillatelse vil miljøprogrammet bli supplert av en 
miljøoppfølgingsplan (MOP).  

Det legges opp til en detaljregulering som tilrettelegger bevaring av landskapskarakter, god 
overvannshåndtering og gode boligområder å vokse opp i. I tillegg er det fokus på gode mobilitets- og 
energiløsninger. 
 
 



   
 

Forskjellige anerkjente sertifiseringsmetoder har blitt vurdert, og det mest nærliggende er BREEAM-NOR og 
Svanemerking. Fokus er på bærekraftsområder som er i rask teknologisk utvikling, som også er hensiktsmessige 
for området og dets stedlige kvaliteter.  

GJENNOMGANG AV VEDTAKSPUNKTER FRA POLITISK BEHANDLING 
 
Viser til vedtak for detaljregulering for Jakslandåsen, gnr. 267/bnr. 16 mfl, i utvalg for plan og byggesak, 28. 
april 2021 samt formannskapsmøte 4. mai 2021: 

1. Kommunen vedtar forslag til detaljregulering for Jakslandåsen, gnr. 267/bnr. 16 mfl. Planforslaget 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 11-12  

 
2. Følgende forutsetninger innarbeides i planforslaget før saken sendes på høring:  
• Avvik fra kommuneplan for Røyken vurderes avklart parallelt med pågående kommuneplanrullering  
• Ravinelandskapet, spesielt sideravinene, skal ivaretas bedre og ravinelandskapet skal særlig 

vektlegges i en risiko- og sårbarhetsanalyse  
• Broen over E 134 skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. Alternativt må forslagsstiller 

dokumentere bæreevnen til broen.  
• Terrengendringer som definerer maks avvik fra eksisterende terreng innarbeides som bestemmelse  
• Kvalitetskrav for utearealer og lekeplasser må suppleres  
• Fossilfri eller utslippsfri anleggsplass skal vurderes  
• Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel lading  

 
3. Til sluttbehandling skal følgende endres 

Hovedveien igjennom planområde skal opprettholdes i full bredde. Denne veien kan bli en fremtidig 
ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra tidligere Røyken kommune.  

I etterkant av behandling har forslagsstiller gjennomgått saksprotokoll fra behandling i utvalg for plan og 
byggesak, samt Formannskapet. Punktene er gjennomgått med fagkyndige og konsulenter i prosjektgruppen, 
og det vil i det videre redegjøres for hvert enkelt punkt.  
 
 
1.) Avvik fra kommuneplan for Røyken vurderes avklart parallelt med pågående kommuneplanrullering  
Avvikene fra kommuneplan i tidligere Røyken kommune er beskrevet inngående i både planbeskrivelse til 
planforslaget og innspill til arealdelen, samt følgebrev. Avvikene vil herunder presiseres for å gi et tydelig bilde 
av hva avvikene omfatter og hvilke vurderinger som er gjort i prosessen. Oppsummert omhandler avvikene 
formålsendring, differensiert boligkart, uteoppholdsarealer og parkering. 
 
Før avvikene gjennomgås under vil forslagsstiller vise til at det i den politiske behandlingen av saken, i både 
Utvalg for Plan og Byggesak og Formannskapet, ble fremmet forslag om:  
«Når det gjelder tetthet, lekeplass og uteoppholdsareal skal planen for rekkehusbebyggelse tilnærmet oppfylle 
kravene i kommuneplanen til Røyken» 
Forslaget hadde ikke politisk flertall i hverken Utvalget for Plan og Byggesak eller Formannskapet. 
 
1a.) Formålsendring- Offentlig formål til bolig 
Feltet BF1 i gjeldende plan for Heggum - Jaksland er i kommuneplan for tidligere Røyken kommune regulert til 
offentlig- og privat tjenesteyting. I dialog med Røyken kommune samt ved oppstartsmøte 20.02.2018 ble det 
fra kommunen sin side fastslått at tomten ikke er tenkt utnyttet til offentlig formål, herunder barnehage, og  
samtidig avklart at feltet er aktuelt å benytte til boligformål. Planen har derfor foreslått dette feltet regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Forslagsstiller anser planforslaget å være i tråd med flere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. 
Derav Røyken er planlagt som et av lokalsentrene i nye Asker kommune. Røyken er av den grunn et prioritert  
 



   
 
utviklingsområde, der det åpnes for vekst. Dette er i samsvar med beskrivelsen i Kommuneplanens 
samfunnsdel for Asker 2020-2032, der beskrives utvikling av lokalsentrene slik; 
 
 «Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen. Sentrene bygges opp rundt allerede 
eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal være gode lokale møteplasser nært eksisterende 
kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkter reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme 
seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud».  
 
Det henvises forøvrig til trafikkrapport der det beskrives at offentlig formål i form av barnehage vil generere 
betydelig mer trafikk enn boligformål. Utvikling av feltet til bolig vil også skape et mer helhetlig boområde, med 
korte avstander til både sentrum med servicefunksjoner, barnehage, skole og fritidsaktiviteter. 
 
Omdisponering av grøntareal 
Det er foreslått en omdisponering av bolig- og grøntformål i planen. Omfordeling av grøntområder i planen vil 
tilføre 10 800m2 mer naturareal i planområdet. Boligformålet trekkes betydelig tilbake fra hovedravinen med 
ytterligere avstander opptil 45 meter og avstanden til bekken er nå opp mot 95 meter, da dette området iht. 
naturmangfoldsrapporten innehar en mer verdifull naturtype. Kommunen har vært positiv til dette byttet, da 
arealbyttet fører til en økning i naturområder med 44% innenfor planområdet.   
 
Se for øvrig senere punkt 2 i dette dokumentet, der det beskrives ytterligere hvordan prosjektet hensyntar 
ravinelandskapet ved redusering av bebyggelse. 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
1b.) Differensiert boligkart 
I henhold til temakart (vedlegg til KP for Røyken 2015-2027) med soner for differensiert bebyggelse, er 
planområdet beliggende i sone B og C. Disse er innunder § 7 Byggeområde for bolig i kommuneplanen, med 
kategori B1a som tilsier frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger) og B2 som tilsier konsentrert 
småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermannsboliger).  
 

 

Sonekartet vist i figur over, er førende for hvilken type bebyggelse som kan etableres. Temakartet er del av 
kommuneplan for tidligere Røyken. I planforslaget er også en del av sone C foreslått med konsentrert 
småhusbebyggelse. Resten av planområdet innenfor område C er foreslått med eneboligbebyggelse.  
 
Innenfor sone B skal det i henhold til kommuneplanen for gamle Røyken reguleres med boligkategori B2, som 
innebærer en utnyttelse på maks 30% BYA. Innenfor sone C skal det bebygges med boligkategori B1a, som 
innebærer maks 25%BYA. Tilnærmet halve planområdet ligger innenfor område C tilsvarende 25% utnyttelse. 
Tilnærmet halvparten av arealet i planforslaget er regulert med 25% utnyttelse, og resterende maksimalt 30%.  
(i likhet med boligkartet sammenlignes her hvor mye av tomtearealet som tilrettelegges for en gitt utnyttelse.) 

Dette betyr at planforslaget som en helhet kun har gjort en omfordeling innad i planområdet ift. 
utnyttelsesgrad og er overordnet i tråd med boligkartet i kommuneplanen i gamle Røyken kommune. 
Omfordelingen av plasseringen av bebyggelsen er gjort med bakgrunn i stedets karakter, slik at bebyggelsen i 
større grad tilpasser seg terrenget på tomten og oppfyller gode felles uteoppholdsarealer til fordel for alle.  

Etter forslagsstillers syn er etablering av en høyere andel konsentrert bebyggelse forenelig med intensjonene i 
Asker kommunes samfunnsdel. Røyken ligger som et prioritert utviklingsområde i samfunnsdelen, og 
planforslaget vil derfor svare opp intensjonene i samfunnsdelen godt. Planområdet ligger mindre enn 700 
meter fra togstasjonen, og ca. 300 meter fra Røyken sentrum, som gjør området attraktivt for pendling 
Asker/Oslo. Det er i tillegg enkelt å ferdes som myk trafikant i området, med gode gang- og sykkelforbindelser 
til attraktive målpunkter i området, samt skoler og barnehager. Det er korte avstander til skole, barnehage, 
svømmehall, fritidsaktiviteter der man kan benytte andre transportmidler enn bil, samt kort vei til togstasjonen 
og bussforbindelser til Oslo og Asker. Dette er i tråd med mål i samfunnsdelen, der følgende fremgår; 

 
«Asker kommune er arealmyndighet med ansvar for at framtidig vekst genererer minst mulig behov for 
personbiltransport. Bolig- og arbeidsplassvekst i områder uten kollektivtilbud har direkte innvirkning på 
trafikkbildet og gir økte køer på hovedveinettet. Asker kommune har derfor definert en tydelig senterstruktur og 
prioriterte vekstområder. Framtidig transport- og arealplanlegging må omfatte hele kommunen og tilrettelegge 
for langsiktige løsninger. Boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service og  
kollektivtransport. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Det regionale 
samarbeidet er nødvendig for å sikre de langsiktige samfunnsinteressene.” 



   
 
I henhold til etterspørselen i området, er det også behov for mer kompakte boformer, tilpasset eldre, mindre 
familier, enslige forsørgere mv. Forslagstiller mener at prosjektet vil være et fint og spennende tilskudd til 
området, og vil skape et godt og mangfoldig oppvekstmiljø. Dette svarer godt opp intensjonene i 
samfunnsdelen, som sier at;  

«Asker kommune skal tilrettelegge for en variert boligsammensetning som bidrar til gode og attraktive 
bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn». 

1c.) Uteoppholdsarealer  
Prosjektet har stort fokus på gode felles uteoppholdsarealer med variert tilbud og aktiviteter som egner seg for 
alle generasjoner. Det skal etableres gode møteplasser tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av 
alder, økonomi og kultur. Beboerne skal ha gode bolig- og leveområder, slik at helsefremmende forhold som 
trygghet, livsmestring og fysisk aktivitet utvikles.  
 
I henhold til gjeldende kommuneplan for tidligere Røyken kommune er krav til privat MUA for konsentrert 
småhusbebyggelse 140 m2 på terreng. I gjeldende kommuneplan for tidligere Asker kommune er krav til privat 
MUA for konsentrert småhusbebyggelse i kommuneplan 80 m2 på terreng. Forslagsstiller forslår MUA krav for 
rekkehusfeltene på 80 m2 på terreng, som vurderes å gi en mer hensiktsmessig form på utearealene. Det vil 
herutover legges til rette for større felles utearealer for så skape arealer der hvor naboskap kan dannes og folk 
kan møtes. Visjonen for området er å skape spennende og samlende bomiljøer.  
 
Planforslaget legger til rette for lek med ca. 35 m2 per boenhet for konsentrert småhusbebyggelse, i tillegg har 
forslagstiller valgt å innpasse ytterligere arealer for lek i naturområdet med formål f_GN2. Iht. gjeldende 
kommuneplan for Røyken er kravet 50 m2 per boenhet og i gjeldende kommuneplan for tidligere Asker kommune 
er kravet 25 m2 per boenhet. MUA krav for frittliggende småhusbebyggelse forholder seg til gjeldende krav i 
kommuneplanen for Røyken. Der det fremgår at det skal avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 
400 m2 MUA for en tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærleiligheter skal det avsettes 50 m2 MUA per 
boenhet.  

Lekeområdene skal være felles lekeareal og alle lekearealene vil få gode solforhold med minimum 50% direkte 
sollys i minst fem timer ved jevndøgn, og være skjermet fra trafikk og støy. Ytterligere detaljering av 
lekeområder vises under. 
 

 



   
 

 

 

Prosjektet vil tilrettelegges slik at det kan opparbeides attraktive plasser og aktiviteter som er tilpasset 
områdekarakteren, og som skaper et opplevelseslandskap. I tillegg vil det være svært mye tilgjengelig 
grøntareal, ca. 35 daa, i form av naturområde som ikke regnes inn som MUA i bestemmelser, men som allikevel 
kan benyttes til spennende og morsom frilek. 
 
Ved å sammenligne arealene for naturområder innenfor planområdet i gjeldende regulering Heggum-Jaksland 
og forslag til ny regulering for Jakslandåsen, vil naturområdet øke betraktelig i nytt reguleringsforslag. I det nye 
planforslaget er det 18,1 daa mer areal på feltene i vest. På feltet i sørøst, er arealet redusert med 7,3 daa. 
Dette gir en samlet økning av naturområder totalt innenfor samme planområdet på 10,8 daa, som gir en økning 
på 44% av naturområder innenfor planområdet. Se arealoppsett i skisse under.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 
Gjeldende regulering for Heggum - Jaksland til venstre vs. skisseforslag til nytt planforslag for detaljregulering til 
høyre.  
 
 



   
 
1d.) Parkering 
Planområdet har en sentral beliggenhet, gode eksisterende gang- og sykkelforbindelser. Området ligger mindre 
enn 700 meter fra togstasjonen og ca. 300 meter fra Røyken sentrum, og har dermed kort avstand til både tog- 
og bussforbindelser. Området vil derfor være godt egnet til å redusere bilbruken i henhold til ambisjoner 
beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.  
Forslagstiller har i henhold til fremtidsrettede betraktninger på parkering og bærekraftig mobilitet i Asker 
kommunes nye samfunnsdel et klart mobilitetsmål om å generere minst mulig behov for personbiltransport. 
Planforslaget foreslår derfor noe redusert parkeringskrav for konsentrert småhusbebyggelse ift. kravene som er 
i gjeldende kommuneplan for Røyken. Forslagsstiller mener dette er en mer fremtidsrettet løsning for 
rekkehusene, som derfor planlegges med 1 parkeringsplass per boenhet og 0,2 gjesteparkeringsplasser per 
boenhet. For eneboligene, frittliggende småhusbebyggelse, planlegges disse med minimum 2 parkeringsplasser 
som er i henhold til gjeldende kommuneplan for tidligere Røyken.  

Bestemmelsene vil også bli revidert for tilrettelegging av elektrisk mobilitet. Dette vil forankres som krav til 
tilrettelegging for etablering av ladestasjoner til elbil ved hver boenhet samt minimum 3 ladepunkter for 
elsykler, elsparkesykler mv i sentrale samlingspunkter innad i planområdet. 

 

 
2) Ravinelandskapet, spesielt sideravinene, skal ivaretas bedre og ravinelandskapet skal særlig vektlegges i 
en risiko- og sårbarhetsanalyse 
Dokumentasjonen og vurderingen av ravinelandskapet er komplimentert i planens ROS-analyse. Det er laget 
ytterlige vurderinger i forhold til bevaring av hoved- samt sideravinene i området og prosjektet er i henhold til 
dette redusert med ytterligere 15 boenheter.  
 
Det er gjennomført en naturtypekartlegging i området, Kartlegging og vurdering av naturverdier, Naturforvalter 
Håvard Lucasen, datert 01.06.2018. Befaring er gjennomført 7.mai 2018, i tråd Direktoratet for 
naturforvaltnings håndbok, og nyere utkast til faktaark. Befaring ble gjennomført etter sen snøsmelting og etter 
periode med tørt vær. Området ble gjennomgått på en slik måte at det anses som lite trolig at spesielt 
verdifulle naturmiljøer ble oversett. 
 
Iht. naturmangfoldrapporten (er ravinelandskapet vurdert til 3 verdinivåer. Disse tre nivåene beskrives under. 
 
 



   
 
Verdi 1: Området som er kategorisert til verdi 1 er vurdert til å være best bevart (minst påvirket av fysiske 
inngrep). Vannet følger her sin naturlige vei og overflateerosjon pågår kontinuerlig.  
 
Verdi 2: Området som er kategorisert til verdi 2 bærer preg av avrundede formasjoner og eldre drenssystem i 
bunn av dalene, nordre deler er preget av ny flatehogst og kjørespor i den forbindelse, mens det for øvrig er 
avrundede formasjoner og noen mindre fyllinger med gammelt søppel. 
 
Verdi 3: Området som er kategorisert til verdi 3 er tydelig påvirket av fysiske inngrep fra forskjellige perioder.   
 
Planforslaget hensyntar området som er kategorisert til verdi 1 i sin helhet, og har i planen fått hensynssone 
«Bevaring naturmiljø.» Planforslaget hensyntar dessuten også største delen av området som er kategorisert til 
verdi 2. Det er kun unntak for sideravinen i nord, som beskrevet er preget av ny flatehogst og kjørespor samt 
avrundede formasjoner og noen fyllinger med gammelt søppel. Øvrige områder kategorisert som verdi 1 og 2 
er i planforslaget sikret ved regulering til naturområde.  
 
I opprinnelig reguleringsplan for Heggum – Jaksland er ravinelandskap ikke ivaretatt, og formålsgrensen for 
bolig går flere steder langt inn i området som er kategorisert som verdi 1. Revidert planforslag bevarer og sikrer 
derved de best bevarte ravineområder jf. revidert ROS analyse samt naturverdirapporten. 
 
Ifølge innstillingen fra 1. gangs behandling av plansaken ble det fremmet at ravinelandskapet skulle ivaretas 
bedre. Forslagsstiller vil imøtekomme vedtakspunkter fra politisk behandling, og kommer derfor med forslag til 
hvordan bebyggelsen kan ta ytterligere hensyn til sideraviner, arealer som er omfattet av verdi 2, jf. Rapport 
ang. naturmangfold.  
 
3.) Broen over E134 skal være etablert før igangsettingstillatelse gis. Alternativt må forslagsstiller 
dokumentere bæreevnen til broen.  
Dokumentasjon på bæreevnen på eksisterende bro er under utarbeidelse av Asplan Viak. Denne fastslår at 
broens bæreevner er tilstrekkelig for å tåle anleggstrafikk til planområdet. Ny Bro over E134 med tilhørende 
fortau o_SF1 må derfor være ferdig opparbeidet før ferdigattest innenfor planområdet, og dette er sikret i 
bestemmelsene. 

4.) Terrengendringer som definerer maks avvik fra eksisterende terreng innarbeides som bestemmelse  
Planområdet ligger i et åpent, delvis kupert terreng med svært gode solforhold. Terrenget innenfor 
planområdet er spennende å bygge boliger i, og er et positivt element i måten bebyggelsen og utearealer 
organiseres på. Boligene planlegges i et vestvendt og spennende landskap der raviner og terrengforskjeller 
virker som identitetsskapende elementer. Ambisjonen er å bruke terrenget som et verktøy for å styrke 
områdets identitet. 

Terrenget på tomten gjør at hustypene utformes slik at de trappes på 1-2 etasjer med terrenget. Valg av 
hustyper følger terrengformen, og skaper variasjon på tomten. Stedvis i slakere terreng vil parkering i 
oppkjørsel/carport være hensiktsmessig, andre steder vil det være mest fordelaktig å kjøre rett inn i parkering i 
kjelleretasje.  

Det er generell god massebalanse i planområdet. Masser vil bli flyttet innad i planområdet og påfører derved 
ikke samfunnet miljøbelastninger i form av transportlass med masser som må fraktes til andre steder. 
 
Forslagsstiller følger opp vedtaket fra 1. gangs behandlingen. Det vil nedfelles i bestemmelsene hvor stor 
terrengendring som er tillatt per felt. Bestemmelsene vil angi hvor mye terrenget kan senkes/heves i forhold til 
eksisterende terreng på tomten. Dette vil gjøre at felter med behov for større terrengendringer for å sikre 
tilfredsstillende områdestabilitet har større muligheter for endringer, enn felt der tiltakene er mindre 
omfattende. 
 
5.) Kvalitetskrav for utearealer og lekeplasser må suppleres  
Det etableres flere lekeplasser i planområdet som sikrer korte avstander for lek, aktivitet og sosialisering. I 
tillegg har beboerne innenfor planområdet kort avstand til store grøntområder for frilek og friluftsliv.  



   
 
Planforslaget foreslår å avsette 35 m2 pr. boenhet til lekeareal i planforslaget. Lekeområdene skal være felles 
lekeareal for alle feltene innenfor planavgrensningen, og tilrettelagt for lek og opphold for alle aldersgrupper. 
Alle lekearealene skal ha gode solforhold med minimum 50% direkte sollys i minst fem timer ved jevndøgn, og 
være skjermet fra trafikk og støy. 
 
Forslagsstiller følger opp vedtaket fra 1. gangs behandlingen. Bestemmelsene vil kompletteres med ytterligere 
kvalitetskrav til utearealer. Forslagsstiller vil blant annet innlemme krav til antall drivhus, dyrkningskasser, 
ladepunkter i tilknytning til lekeplasser, typer lekearealer og tydeliggjøring av UU tilpasning. 
 

 
Bildet viser siste utkast til illustrasjonsplan basert på tilbakemeldinger etter 1.gangs behandlingen. 



   
 
6.) Fossilfri eller utslippsfri anleggsplass skal vurderes  
Forslagsstiller er i prosess med å vurdere dette opp mot andre sammenlignbare prosjekter. 
Vedtaket legges inn som et dokumentasjonskrav i bestemmelsene og forutsettes derfor vurdert til byggesak. 
 
7.) Å tilrettelegge for ulike former for elektrisk mobilitet, for eksempel lading  
Forslagsstiller følger opp vedtaket fra 1. gangs behandlingen. Forslagsstiller er positive til å tilføye flere føringer 
for dette i planen. Forslagsstiller vil sette krav til tilretteleggelse av elbilladere i tilknytning til alle boligene. Det 
vil også tilrettelegges bedre for elektrisk mobilitet i forhold til elsykler og elsparkesykler.  
 
Bestemmelsene vil bli revidert for tilrettelegging av elektrisk mobilitet. Dette vil forankres som: «krav til 
tilrettelegging for etablering av ladestasjoner til elbil ved hver boenhet samt minimum 3 ladepunkter for 
elsykler, elsparkesykler mv i sentrale samlingspunkter i planen.»  
 
I et slikt prosjekt vil det også være et sosialt tiltak å samles rundt vedlikehold av sykler osv. Forslagsstiller vil 
derfor legge til rette for et sentralt vedlikeholdspunkt for sykkel, der beboere har tilgang til felles serviceutstyr 
for vedlikehold av sykler. Dette vil etableres sentralt i området, sammen med felles nabolagsplass, samt 
gjesteparkering for bil og sykkel, og fellesplass. 
 

 
 
Til sluttbehandling skal følgende endres: Hovedveien igjennom planområde skal opprettholdes i full bredde. 
Denne veien kan bli en fremtidig ringvei som tegnet inn i gjeldende kommuneplan fra tidligere Røyken 
kommune.  
Forslagstiller anser det som mest hensiktsmessig for planforslaget at dette endres nå.  

I ny illustrasjonsplan er hovedveien gjennom planområdet utvidet til å opprettholde full bredde. Omlegging av 
veien resultere i noen justeringer av boligfeltene mot syd hovedsakelig i felt BKS3. Det vil fra veien bli 
opprettholdt direkte adkomst til omkringliggende boliger. Dette for å unngå unødvendig infrastruktur tiltak ved 
ytterlig vei og infrastur i området. Dette vil skåne terrenget mest mulig og opprettholde så mye grøntareal som 
mulig i området. For å kompensere mot direkte avkjøring til veien, vil bestemmelsene bli supplert med krav om 
at alle enheter i felt BKS3 må ha snumulighet på egen tomt. 

Til slutt ønsker forslagsstiller å opplyse om at det vil legges inn en fellesbestemmelse for eneboligområdene om 
at det ikke vil være tillatt med mer enn 1 sekundærbolig. Dette inkluderer også felt BFS5, der bestemmelsene er 
videreført fra gjeldende reguleringsplan.  


