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Arkivsak Saksbehandler
20/03178-21 Silje Østgård Storeli

Behandles av Møtedato
Formannskapet 22.06.2021

Fremforhandlet utbyggingsavtale for Landøyveien 5 til offentlig 
ettersyn

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utbyggingsavtalen for Landøyveien 5 legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og 
bygningsloven § 17-4 annet ledd.

1. Sammendrag og konklusjon
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljregulering av 
Landøyveien 5, jf. vedlegg 1.

Avtalen behandles parallelt med 2. gangsbehandlingen av reguleringsplanen og 
innebærer en supplering av planens bestemmelser. 

Når utbyggingsavtalen vedtas lagt ut på høring, vil den etter merknadsfristens 
utløp legges fram for behandling i formannskapet og kommunestyret til høsten.

Utformingen av utbyggingsavtalen har i stor grad hatt fokus på å skape 
forutsigbarhet rundt rekkefølgekravet som stiller krav om følgende:

«Midlertidig Brukstillatelse/ferdigattest for de nye boligene kan ikke gis før tiltak 
som styrker friområdet på Holmenskjæret som møteplass for alle aldersgrupper 
er etablert.»

Foruten kostnadsfordeling og økonomiske forpliktelser, har partene også blitt 
enige om klausuler knyttet til klima/miljø/energi.
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Kommunedirektøren vurderer at utbyggingsavtalen er innenfor de vedtatte 
rammer for bruk av slike avtaler i Asker kommune, jf. forutsigbarhetsvedtaket 
datert 8.12.2020. Avtalen følger også opp målene i høringsutkastet til temaplan 
Handling mot klimaendringene 2021-2033. 

Kommunedirektøren foreslår at fremforhandlet utkast til utbyggingsavtale 
legges ut til offentlig ettersyn.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger
2.1 Om reguleringsplanen, avtalens geografiske avgrensning og parter
Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av detaljregulering for Landøyveien 5. 
Planen legger opp til boligprosjekt med 59 boenheter, til sammen 5500 kvadratmeter 
BRA. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for framtidig 
boligbebyggelse med gode felles utearealer som åpner området mot strandsonen. 
Boligene skal utgjøre en overgangsbebyggelse mellom den framtidige bymessige 
bebyggelsen på Holmen 2/20 slipp og småhusområdene på Nes/ Landøya.  
Planområdet omfatter også naturområder ned mot Neselva der naturverdiene skal 
sikres, og det legges til rette for kyststi som vist i overordnede planer. 

Utvalg for plan- og byggesak utsatte sluttbehandlingen av reguleringsplanen i mars 
2021, i påvente av en fremforhandlet utbyggingsavtale.

I reguleringsplanen er det foreslått følgende rekkefølgebestemmelser: 

 Utbygging som medfører økt trafikk i forhold til gjeldende reguleringsplaner 
kan ikke gjennomføres før ombygging av Slemmestadveien er gjennomført 
eller sikret i reguleringsvedtak.

 Oppføring av nye boliger kan ikke finne sted før tilfredsstillende skole- og 
barnehagekapasitet er dokumentert. 

 Rammetillatelse for oppføring av ny boligbebyggelse kan ikke gis før hensynet 
til trafikksikkerhet, trygghet og fremkommelighet for gående og syklende er 
ivaretatt. Gang- og sykkeltraseer til skole, idrettsanlegg, forretninger, 
bussholdeplasser og togstasjoner skal vektlegges spesielt. Hensynet til 
sikkerheten for den enkelte skal være ivaretatt. Prinsipper for universell 
utforming skal legges til grunn. 

 Midlertidig Brukstillatelse/ferdigattest for de nye boligene kan ikke gis før tiltak 
som styrker friområdet på Holmenskjæret som møteplass for alle 
aldersgrupper er etablert.

Kommunedirektøren har nå fremforhandlet et utkast til utbyggingsavtale, se vedlegg 
1. Utbyggingsavtalen har til formål å bidra til en realisering av prosjektet. 
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Utformingen av utbyggingsavtalen har i stor grad hatt fokus på å skape 
forutsigbarhet rundt rekkefølgekravet om friområdet på Holmenskjæret. 
Rekkefølgebestemmelser som ikke blir løst i avtalen, må løses på annen måte. Se 
nærmere om avtalens innhold nedenfor. 

Avtalen omfatter én av tre eiendommer innenfor reguleringsområdet, herunder 
eiendom gbnr. 39/287 som er avsatt til bolig i foreslått reguleringsplan. De øvrige to 
eiendommene innenfor planområdet omfattes ikke av avtalen. Disse er avsatt til 
formål naturområde og turområde. 

Figur 1: Reguleringsområdet for Landøyveien 5

I tillegg omfatter avtalen forpliktelser knyttet til gjennomføringen av tiltak på 
Holmenskjæret.
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Figur 2: kart som viser tiltaksområdet på Holmenskjæret

Avtalen inngås mellom Landøyveien 5a AS og kommunen. Det er tatt høyde for 
eventuelle endringer i eier- og rettighetsforhold i avtaleperioden ved å stille krav om 
at avtalen blir tinglyst som heftelse på den aktuelle eiendommen i planområdet samt 
bestemmelser om transport.

2.2 Avtalens formål og modell
Utbyggingsavtalens formål er inntatt i avtalens punkt 3, jf. vedlegg 1.

Fokuset i forhandlingene om utbyggingsavtalen har vært å fordele ansvar for 
gjennomføring og kostnader til offentlig infrastruktur slik at vedtatt detaljregulering for 
Landøyveien 5 kan gjennomføres.

Hovedmålet har vært å skape forutsigbarhet for oppfyllelse av de rekkefølgekravene 
som det kan inngås avtale om. Det største usikkerhetsmomentet for utbygging etter 
reguleringsplanen er riktignok skolekapasiteten. Avtalen er ikke egnet til å skape 
forutsigbarhet for oppfyllelse av dette rekkefølgekravet som følge av forbudet mot 
vilkår om sosial infrastruktur. 
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I likhet med utbyggingsavtalen for Vestre Billingstad og Høn-Landås har også denne 
avtalen til hensikt å få iverksatt ulike miljøtiltak, som for eksempel bilpoolordning, 
grønn mobilitet ved seksjonering av garasjeplasser og krav om ladestasjon for elbil. 

I tillegg har partene blitt enige om hvordan rekkefølgebestemmelsen om tiltak på 
Holmenskjæret bør løses i avtalen. Det har i forbindelse med planprosessen vært en 
workshop for beboere og andre i nærområdet – og tiltakene i avtalen gjenspeiler 
noen av de tiltak som nærområdet kom med innspill på i workshopen – og som de 
mener vil styrke friområdet på Holmenskjæret som møteplass for alle aldersgrupper. 

Tiltakene består blant annet av kajakkstativ, baderampe, badstue, benker, tuftepark 
og lekeplass. I tillegg inngår kostnader til beplanting, stein og dekkearbeider samt 
forberedelse og grunnarbeider mv. Som fremgår av teksten nedenfor er kostnadene 
for tiltakene estimert til 6 604 100 kr.

Avtalen legger opp til at kommunen er byggherre for disse tiltakene, mens utbygger 
betaler et kontantbidrag som skal dekke prosjektering og opparbeidelse. 

2.3 Asker kommunes forpliktelser etter avtalen
Asker kommune skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide avtalte 
tiltak på Holmenskjæret.

I avtalen er rekkefølgekravet om «tiltak som styrker friområdet på Holmenskjæret 
som møteplass for alle aldersgrupper» nærmere definert i punkt 6.1, jf. 
landskapsplan som ligger vedlagt avtalen.

De foreslåtte tiltakene har en estimert kostnad på 6 604 100 kr. Dette er et estimat 
som kan være ufullstendig på innhold, priser og mengder. Risikoen for 
kostnadsoverskridelser ligger hos kommunen.

Avtalen legger opp til at omfanget og eller type tiltak på Holmenskjæret kan endres 
dersom omsøkte tiltak ikke blir godkjent eller det av andre grunner anses 
hensiktsmessig.

I tillegg forplikter kommunen seg til å påbegynne prosjektering og opparbeidelse uten 
ugrunnet opphold så snart anleggsbidrag er mottatt fra utbygger og en eventuell 
detaljregulering for Holmenskjæret foreligger.

Dersom opparbeidelsen ikke er påbegynt innen fem år etter innbetaling, eller 
opparbeidelsen er delvis gjennomført, men besluttet ikke gjennomført innen fem år, 
forplikter Asker kommune seg til å tilbakebetale hele eller en forholdsmessig del av 
anleggsbidraget.
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2.4 Utbyggers forpliktelser etter avtalen
2.4.1 Anleggsbidrag
Av avtalen fremgår det at utbygger skal bidra med et kontantbidrag/anleggsbidrag 
pålydende 6 604 100 kr som skal dekke de estimerte kostnader for oppfyllelse av 
rekkefølgekravet om tiltak på Holmenskjæret. Bidraget skal innbetales i sin helhet før 
første igangsettingstillatelse gis.
2.4.2 Ivaretakelse av miljø og klima

Utbygger har i avtalens punkt 6.2.1 til 6.2.3 forpliktet seg til å opparbeide og/eller 
bekoste ulike tiltak som vil bidra til miljømessig gevinst i og utenfor planområdet. 
Klausulene om grønn mobilitet kan i tillegg være med å bidra til oppfyllelsen av 
rekkefølgekravet som forbyr økt trafikk før Slemmestadveien er gjennomført/sikret 
ved at blant annet bildelingsordning etableres:

 Innendørs bilpoolordning

Det skal etableres minimum 1 innendørs bilpoolparkeringsplass for de 59 boligene i 
planområdet. Tilbudet forutsettes å være markedsstyrt, men utbyggerne skal 
gjennom avtaler, vedtekter og tinglysing av heftelser sikre at bilpoolordningen blir 
finansiert og opprettholdt i minimum 5 år fra etableringstidspunktet.

Tilsvarende ordning foreligger blant annet på Vestre Billingstad. Bilpoolordningen der 
er fremdeles i innkjøringsfasen. I tillegg har situasjonen rundt pandemien medført et 
annet og redusert kjøremønster enn normalt, noe som bidrar til å gjøre det 
vanskeligere å evaluere ordningen. Det er derfor prematurt å trekke konklusjoner 
med tanke på økonomi og miljøfordeler, men ordningen antas fremdeles å bidra til 
en mer fremtidsrettet holdning til bilbruk og miljø som vi ønsker å videreføre også i 
denne avtalen.

 Grønn mobilitet ved seksjonering av garasjeplasser

Garasjeanlegget skal organiseres slik at det sikrer størst mulig grad av fleksibilitet i 
bruken av parkeringsplassene. Dette innebærer at seksjonseiere som ikke har behov 
for garasjeplass har mulighet til å selge/leie ut plassen internt i sameiet eller 
bilpoolordningen, eller etablere bod i stedet. 

 Ladestasjon for elbil

Det skal tilrettelegges for etablering av ladestasjoner til elbiler slik at sameierne med 
større enkelthet kan velge elbil framfor fossildrevne biler. 

Slike tiltak er med og bidrar til den samfunnsmessige omstillingen som må til for å bli 
et lavutslippssamfunn tilpasset et endret klima, hvoretter kommunen også har en 
sentral rolle for å sikre tilrettelegging.
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2.4.3 Øvrige plikter
Utbygger skal tinglyse en bruksrett for allmennheten til kyststien og forbindelser til 
denne gjennom bebyggelsen, med Asker kommune som rettighetshaver.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene
Inngåelse av utbyggingsavtalen for å sikre gjennomføring av reguleringsplanen for 
Landøyveien forutsettes å få betydning for flere av kommunens prioriterte 
bærekraftsmål:

God helse

Trivsel gjennom gode bo- og utemiljøer er en forutsetning for god helse blant 
befolkningen. Reguleringsplanen legger til rette for bygging av hagehus med private 
utearealer organisert som fasadehager. I tillegg er de to eiendommene nærmest 
Neselva regulert til tur- og grøntområde som ivaretar naturverdiene langs elva og 
området for kyststien.

I tillegg til godt bo- og utemiljø rundt boligene etableres det i tillegg nytt parkområde 
på Holmenskjæret som gir mulighet til rekreasjon gjennom idrett og aktivitetssoner.

Bærekraftige byer og samfunn

Utbyggingen er i samsvar med overordnede føringer for arealplanlegging i den 
forstand at det etableres ny tett bebyggelse som er kollektivnært med 
bussholdeplass med høyfrekvente avganger i umiddelbar nærhet (fra 75-150 meter 
fra planområdet). Holmen sentrum ligger i gangavstand (ca. 5-600 meter) med et rikt 
service- og handelstilbud, Holmen svømmehall og Holmen idrettspark. Landøya 
ungdomsskole ligger i gangavstand (100 meter) med flerbrukshall, ballbaner og 
andre lekearealer.

Stoppe klimaendringene

Partene i avtalen har lagt opp til bruk av grønn mobilitet innenfor planområdet blant 
annet ved etablering av bildelingsordning.

Planområdets lokalisering, med nærhet til kollektivtraseer og Holmensenteret, ligger 
forholdene godt til rette for at det økende transportbehovet i stor grad kan dekkes 
med sykkel, gange og kollektiv. 

Samarbeid for å nå målene
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Inngåelse av utbyggingsavtalen for å realisere reguleringsplanen for Landøyveien 5 
innebærer et samarbeid mellom utbygger og kommunen for å oppnå de prioriterte 
bærekraftsmålene.

4. Tidligere behandling
Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler ble behandlet av kommunestyret 
8. desember 2020, i møtesak 122/20.

Detaljreguleringsplanen for Landøyveien 5 ble forelagt utvalg for plan og 
byggesak for sluttbehandling 24. mars 2021 i møtesak 31/21. Saken ble vedtatt 
utsatt.

5. Kommunedirektørens vurdering
5.1 Økonomiske konsekvenser
Etter kommunedirektørens syn er det fremforhandlet en forholdsmessig avtale som 
er positiv for begge parter. Det er ikke vurdert å være noen store økonomiske 
konsekvenser for kommunen ved å inngå denne avtalen. 

Kommunen som skal opparbeide tiltakene sitter med risikoen for 
kostnadsoverskridelser, dersom tiltakene blir dyrere enn det avtalte anleggsbidraget. 
I realiteten anses imidlertid ikke risikoen så stor fordi kommunen gjennom avtalen 
har vid adgang til å endre omfanget og type tiltak, dersom det anses hensiktsmessig. 
Dette gjelder også for det tilfellet at økonomien i prosjektet av en eller annen grunn 
forskyves, jf, avtalens punkt 6.1. Endringer forutsetter imidlertid at anleggsbidraget 
benyttes fullt ut til tiltak innenfor det avtalte formålet.

Kommunen er heller ikke forpliktet til å igangsette prosjektering/opparbeiding før 
anleggsbidraget er mottatt. Risikoen som normalt følger av at innbetalinger kommer 
etterskuddsvis, er dermed redusert ved at det er opp til kommunen selv om tiltakene 
skal opparbeides før innbetaling har skjedd.

5.2 Anleggsbidragets størrelse
Som nevnt i punkt 2.4.1 er utbygger etter avtalen forpliktet til å betale drøye 6,6 
millioner som anleggsbidrag til kommunen. Dette beløpet er utelukkende knyttet til 
tiltakene på Holmenskjæret. 

Kommunedelplanen for Holmen er vedtatt og det legges opp til store oppgraderinger 
og endringer av den tekniske infrastrukturen i området i fremtiden. Dette er imidlertid 
flere år frem i tid. Sett hen til at infrastrukturen ikke er nærmere regulert og det er 
langt igjen til infrastrukturen opparbeides, mener kommunedirektøren at det er mer 
riktig for dette prosjektet å bidra økonomisk til friområdet på Holmenskjæret. Dette er 



9/9

noe de som flytter inn i prosjektet samt andre beboere i nærområdet vil nyte godt av 
på kort og lang sikt. Det er også dette som det er lagt opp til i reguleringsplanen for 
Landøyveien 5. 

Tiltakene som omfattes av avtalen vurderes som nødvendige for å kunne 
gjennomføre reguleringsplanen. Kommunedirektøren anser avtalen som egnet til å 
skape økt forutsigbarhet både for kommunen og utbygger ved gjennomføring av 
planen.

I tillegg kan det nevnes at utbygger gjennom reguleringsplanen også er forpliktet til å 
opparbeide kyststi på eiendommen som skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Stien skal ikke overtas av kommunen og er derfor ikke tatt med i utbyggingsavtalen. 
Svært forenklede estimater, som kun har tatt med enkelt grunnarbeid, utlegg av duk 
og subuss/topplag, angir kostnaden til 150 000 kr + mva., totalt tilsvarende 187 500 
kr for å etablere kyststi for allmennheten. Det er lagt til grunn at kostnaden blir 
vesentlig høyere dersom man også tar med sidekanter osv.

Det reelle bidraget fra utbygger til infrastrukturtiltak for allmennheten vil derfor 
passere 6,8 millioner. Dette utgjør 1236 kr/ kvm BRA. Til sammenligning ligger 
anleggsbidraget på Vestre Billingstad under dette beløpet. Kommunedirektøren 
mener derfor at bidraget er rimelig.  Videre er det vurdert at bidraget er 
forholdsmessig sett i lys av rekkefølgekravenes ordlyd og opp mot den belastningen 
utbyggingen påfører kommunen. 

På denne bakgrunn foreslår kommunaldirektøren at utbyggingsavtalen legges ut til 
offentlig ettersyn.

Lars Bjerke
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

1. Forslag til utbyggingsavtale
2. Landskapsplan for tiltak på Holmenskjæret
3. Kostnadsestimat Holmenskjæret


