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TILLEGGSNOTAT 
 

Politisk behandling 
Forslagsstiller ønsket å fremme saken politisk før rådmannen i Røyken vurderte at planen 
var tilstrekkelig bearbeidet og komplett. Planen ble fremmet for formannskapet 08.10.2019 
med innstilling fra rådmannen om at den ikke skulle sendes ut på høring eller legges ut til 
offentlig ettersyn, men sendes tilbake til forslagsstiller for bearbeiding og komplettering.  
 
Detaljreguleringsplan for Odalsveien i Slemmestad ble av formannskapet i Røyken vedtatt 
lagt ut til offentlig ettersyn 08.10.2019 med følgende vedtak:  
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 sendes forslag til detaljreguleringsplan for 
Odalsveien 42 - 44 - 46 gnr bnr 40/115, 40/137 og 40/172 med flere med tilhørende plankart 
(udatert) og bestemmelser (udatert) ut på høring for offentlig ettersyn.  
 
Før planforslaget sendes på høring skal:  
 
1. regulert gatetun SGT2 endres til veiformål  
2. intern kjørevei til kjedede boliger løses som kjørevei  
3. felles avkjørsel i tråd med kommunens vei- og gatenormal.  
4. det må dokumenteres tilstrekkelig manøvreringsareal til søppelbil, og planlegges slik at 
ikke søppelbiler ikke kommer i konflikt med andre funksjoner som parkering, barn som leker 
mv.  
 
Før 2. gangs politisk behandling skal utvidelse av Odalsveien og tilrettelegging for fortau 
løses slik at man ikke er avhengig av innløsning av eller tilgang til annen manns grunn.» 
 
I og med at planen ikke ble ansett som komplett fra rådmannens side, ble det ikke gjort en 
fullstendig drøfting av planen til den politiske behandlingen av saken (se vedlagt 
saksfremlegg). Det er derfor gjort en tilleggsvurdering og drøfting av planforslaget i dette 
notatet av planforslaget slik det nå foreligger. 
 
I etterkant av vedtaket har forslagsstiller gjort oppdateringer med bakgrunn i vedtaket.   
 
Følgende er endret: 
 
1. tidligere SGT2 er endret til formålet kjøreveg 
2. tidligere SGT1 er endret til formålet kjøreveg 
3. felles avkjørsel er justert med utgangspunkt i veg- og gatenormal 
4. manøvreringsareal på gatetun er justert for å søke å tilrettelegge slik at søppelbil ikke 

kommer i konflikt med parkering og barn som leker mv.  
 
Forslagsstiller er i prosess for å inngå avtaler med eiere av berørte eiendommer langs 
Odalsveien. Disse avtalene skal være på plass før politisk 2. gangsbehandling.    
 
Forslagsstiller har i tillegg gjort følgende endringer av planbestemmelsene etter politisk og 
før offentlig ettersyn som ikke er politisk behandlet:  
 

 Det er lagt til tillegg i bestemmelse §20 om byggegrenser:  
Utenfor byggegrensen, men innenfor formålsgrensen, tillates etablering av:  

 eventuelle sikringstiltak som spunt og forstøtningsmurer  
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 overdekte utelekearealer  

 sykkelparkering  

 

 § 26.1 Utnyttelse (BKS1-2) er endret til at grad av utnytting skal ikke overstige 460 m
2   

BYA for hvert av områdene. Dette er endret fra 405m
2
 BYA for å medregne parkering 

i BYA. 

 

Vurdering av planforslaget 

 
Helhetsvurdering 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse i Odalsveien 42, 44 og 46, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, 
veier, parkering, m.m. Området er tidligere regulert, men forslagsstiller ønsker så store 
endringer av arealbruken fra vedtatt plan at det er nødvendig å få vedtatt ny plan.  

 
Foreslått fortau i Odalsveien går delvis over annen manns grunn. Forslagsstiller har opplyst 
at de nå jobber med grunneiere for å få avtale om oppkjøp for realisering av planen.  
Dersom utvidelse av vei og fortau skal løses på naboeiendommer som utbygger ikke 
disponerer eller har tilgang til, kan krav til opparbeidelse av fortau og gjennomføringen av 
planen bli vanskelig.  Berørte naboer har så langt uttrykt at de er negative til å avstå grunn, 
og det er derfor vurdert at avklaringer og dokumentasjon som sikrer at dette kan 
gjennomføres er nødvendig for å vedta en realiserbar plan.  
 
Planforslaget er tvetydig vedrørende krav da det er uoverensstemmelse mellom plankartet 
og krav lagt inn i planbestemmelsene. Planforslaget legger opp til internveier og adkomstvei 
til planområdet som ikke tilfredsstiller krav stilt i kommunens vei og gatenormal. Dette 
omfatter blant annet bredder på avsatt kjøreareal og bredder på vei, arealer til grøft og 
snøopplag og tilstrekkelig snuplass for større kjøretøy. I tillegg mangler foreslåtte løsning i 
planen tilstrekkelig utflating av vei inn mot kryss, løsning for renovasjon med tilstrekkelig 
areal avsatt til renovasjonsbil i tråd med krav knyttet til stigning mv, samt at gjesteparkering 
er løst slik at det fortsatt åpner for konflikt med renovasjonskjøretøy. 
 
Utover det som er nevnt av konflikter over er det ikke lagt inn byggegrenser mot internvei slik 
at planen åpner for å legge bygg svært nær og inntil veikant internt i planområdet.  
 
Selv etter bearbeiding av planforslaget etter politisk behandling og vedtak, foreligger det 
store utfordringer knyttet til de valgte løsningene for infrastrukturen (vei). Dersom en skal 
tilrettelegge for gode løsninger som ivaretar de gjeldende krav som ligger i vei- og 
gatenormalen, må planen bearbeides betydelig. Slik bearbeiding vil kunne innebære 
endringer som utløser krav til nytt offentlig ettersyn.   

 
Trafikksikkerhet 
Planforslaget omfatter også del av Odalsveien ut mot Rortunet og det vil være nødvendig å 
krysse trafikkert vei for å komme til gang- og sykkelvei og sikker skolevei. 
 
I trafikkutredningen legges til grunn Statens vegvesens håndbok N100 og det blir vurdert at 
det ikke er nødvendig å etablere gangfelt over Odalsveien. Det anbefales likevel at myke 
trafikanter henvises til å krysse hovedvei på ett bestemt sted, for å unngå flere 
krysningspunkter.  
 
På bakgrunn av trafikkonsulentens anbefaling er det i planbestemmelser tatt inn en 
bestemmelse om at fotgjengere skal henvises til ett krysningspunkt for å krysse Odalsveien 
ved at fortau utføres med nedsenket kantstein der fortau avsluttes mot hovedveien.  
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MUA og Lek – areal 
I prinsippsak i formannskapet fra februar 2017 om planforslag for Odalsveien presiseres det 
at lek - og utearealer skal opparbeides i henhold til kommuneplanens bestemmelser § § 7.4 
og 7.5.  
 
Forslagsstiller mener at prinsippsak fra 2017 ikke bør være førende for det innsendte 
planforslag, ettersom uttalelsen ble gitt i forbindelse med et planforslag med utelukkende 
blokkbebyggelse og 75 boenheter. Innsendt planforslag har 28 enheter i både 
blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  

 
I kommuneplanen stilles det krav om 200 m

2
 privat uteoppholdsareal for konsentrert 

småhusbebyggelse og 45 m
2
 for blokkbebyggelse, hvorav minimum 10 m

2
 skal være privat 

uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boenhet og resterende areal skal være fellesarealer 
på terreng uten krav om direkte tilknytning til boenhet. 
 
Planforslaget legger opp til et krav om minimum 150 m

2
 MUA per boenhet for konsentrert 

småhusbebyggelse, hvorav minimum 75 m
2 
skal være privat uteopphold i direkte tilknytning til 

boenhet, og minimum 75 m
2
 skal være felles uteoppholdsareal på terreng. For 

blokkbebyggelse stilles det krav om minimum 35 m
2
 MUA per boenhet, hvorav minimum 10 

m
2
 skal være privat uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boenhet, og minimum 25 m

2
 skal 

være felles uteoppholdsareal på terreng. Felles uteoppholdsareal trenger nødvendigvis ikke 
å være i direkte tilknytning til boenhet og beregnes samlet for hele planområdet. 
 
Planforslaget legger opp til 775 m

2
 fordelt på fire lekearealer innenfor planområdet. 

Planforslagets krav avviker fra arealkravet til lek i kommuneplanen, hvor det stilles krav om 
minimum 1.000 m

2
.  

 

MUA og Lek - Soltimer 
I kommuneplanens arealdel stilles det krav om at lek og MUA skal ha sol på 50 % av arealet i 
5 timer ved vårjevndøgn, jf kommuneplanen §§ 7.4 og 7.5.  
 
Planforslaget legger opp til minimum 50 % sol på uteoppholdsarealer på terreng i minst fem 
timer 1. mai. Det samme kravet stilles for alle lekearealer. Kommuneplanens krav til soltimer 
oppfylles ikke i planforslaget. 
 

Høyder 
Planforslaget er ikke i tråd med høydebestemmelsen i kommuneplanen § 7.11.2: Innenfor 
boligkategori B3 (blokkbebyggelse) tillates bebyggelse med maksimal gesims- og 
mønehøyde 12 meter målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. På inntil 1/3 av 
bygningens grunnflate tillates gesims på maksimalt 15 meter. Gesims- og mønehøyde må 
ikke på noe punkt langs fasaden overstige 16 meter regnet fra ferdig planert terreng.   
 
I plan til offentlig ettersyn åpnes det opp for at et av leilighetsbyggene er mer enn 15 meter 
og deler av bygget er foreslått opp mot 17 meter høyt. 
 

Kulturminner og bevaringsverdier  
Fylkeskonservator har uttalt at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner, 
verneverdige bygninger eller andre etterreformatoriske kulturminner innenfor eller like utenfor 
planområdet. 
 

Barn og unge 
Det er ikke avsatt lekeareal i planen i tråd med kravene i kommuneplanen. Planforslaget vil 
likevel gi større regulerte lekearealer enn allerede vedtatt reguleringsplan. 
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Utbygging i tråd med planforslaget innebærer mer trafikk inn i området som følge av at man 
får 25 nye enheter i Odalsveien. Det foreslås regulert fortau i adkomstveien. Dette vil bedre 
sikkerheten for barn og unge 
 

Miljømessige konsekvenser og utkvittering av naturmangfoldloven §§ 8-12 
Dette er et område hvor det tidligere er tatt ut stein og det er ikke grunnlag for å finne viktig 
naturmangfold her. §§ 8-12 i naturmangfoldloven vurderes derfor ivaretatt. Se 
miljøprogrammet for mer informasjon. 
 
Det kan være potensial for å avdekke flere fossiler ved fjerning av vegetasjon og 
vekstmasser på tomten samt ved utsprengning av berg.  Slemmestad er kjent for sine mange 
fossiler, som blant annet finnes i (svart)skifer og kalkknoller. I 2009 ble det oppdaget nye 
fossiler i Slemmestad ved avdekking av kalkstein. Feltet er betegnet som «uhyre sjeldent» og 
«landets absolutt flotteste fossillokalitet» og har stor forskningsmessig interesse. Feltet vil gi 
helt ny informasjon og materiale til forskning i flere år fremover (Geoforskning 2010). 
Fossilene på Slemmestad er en del av vår naturarv. Slemmestad geologisenter ligger i 
tilknytning til biblioteket i Slemmestad.  Det bør legges inn en bestemmelse om at dersom 
man avdekker viktige fossilområder må man avklare kvalitetene med naturhistorisk museum.  
 

Estetikk 
Det er store skjæringer i området og det vil bli behov for å bygge støttemurer. Støttemurer og 
lignende kan skape negative fjernvirkninger.  

 

ROS 
Masseras/skred  
ROS analysen konkluderer med at bergskjæringer må forboltes og sømbores. Det må 
utarbeides en sprengningsplan og en bore- og salveplan. Det må også utarbeides et program 
for rystelsesmålinger og bygningsbesiktigelse av omkringliggende bebyggelse Oppfølging og 
gjennomføring av sikringstiltak er nedfelt i forslag til planbestemmelse. Forslagsstiller mener 
tiltaket ikke skal medføre økt fare for fall fra eiendommer på sydsiden av bergskjæring. 
 
Radongass 
Boligområdet ligger i område med radongass. Det må gjøres tiltak i tråd med Tek 17 for å 
sikre mot radongass. 
 
Fallskade (person) og utforkjøring (kjøretøy)  
Gjennomføring av planen/tiltaket forutsetter etablering av flere terrengmurer med 
nivåforskjeller på flere meter. Nivåforskjell utgjør fare for fallskade (person) og utforkjøring 
(kjøretøy).  Plankonsulent vurderer det som nødvendig med fysisk sikring langs hele 
terrengmur øst for planlagte leilighetsbygg, langs internvei til kjedehus nord for ny avkjørsel, 
samt langs ny kjørbar gangvei (rampe) opp til leilighetsbygg.  
 
Ved motorisert ferdsel vil det i tillegg til sikring mot fallskader også være behov for sikring 
mot utforkjøring av kjøretøyer. Ved nedkjøring til planlagt parkeringsanlegg mot nabotomt, 
må det vurderes sikring mot utforkjøring av kjøretøyer fra nabotomt. 
 
Ulykke med gående/syklende  
Antall boenheter innenfor planområdet øker fra tre til 28 enheter, noe som vil øke biltrafikken 
til og fra planområdet. For Odalsveien (stikkvei) øker ÅDT fra 170 til 280. Trafikkanalyse 
utarbeidet av A/ STAB, datert 09.04.2019 konkluderer med at dagens vei ikke er 
dimensjonert for økning i trafikkmengde.  
 
Ulykke ved anleggsgjennomføring  
Anleggstransport medfører fare for påkjørsler med potensielt alvorlige konsekvenser for 
andre trafikanter. Odalsveien (stikkvei) er skolevei for barn, og vil fortsette å være dette 
under anleggsperioden.  
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Støy og støv fra andre kilder  
I anleggsperioden må det påregnes periodevis økning i støv og støy. Området ligger nær 
støyømfindtelig bebyggelse. Forslagsstiller mener støy og støvplager i byggefasen ikke vil 
forekomme utover hva som er normalt for anleggsarbeid og de ulemper dette medfører vil 
være midlertidige.  
 

Økonomiske og juridiske konsekvenser 
Gjennomføringen av planen vil kreve oppgradering av vann og avløp samt oppgradering av 
vei og trafikkarealer. Det er ikke gjort vurdering av kostnadene forbundet med oppgradering 
av teknisk infrastruktur. Krav til infrastruktur ligger nedfelt i rekkefølgebestemmelser og er 
avgjørende for gjennomføring av planen.  
 
Det kan bli behov for en utbyggingsavtale for å sikre teknisk infrastruktur som utvidelse av 
Odalsveien, etablering av fortau samt oppgradering av vann og avløp i området. En 
utbyggingsavtale kan innebære at kommunen forplikter seg til å bistå økonomisk og 
eventuelt på andre måter. 
 
Flere av naboene etterlyser hvorfor arealer til nye vei og fortau skal legges på annen grunn 
enn forslagsstillers. Forslagsstiller er i dialog med naboer om bruk av deres eiendom der det 
er nødvendig. Dersom det ikke kommer til enighet med grunneier kan det bli utfordrende å 
gjennomføre opparbeidelsen av fortau i Odalsveien. En regulering av privat boligareal til vei 
vil legge begrensninger på boligeiendommen som kan ønskes kompensert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


