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0220 2012009

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 16. juni 2015 i medhold av
plan - og bygningslovens §§ 12 - 12.

Asker kommune,
For rådmannen

Per Chr. Hauge

REGULERINGSBESTEM M ELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE
AV VEAS’ RENSEANLEGG PÅ BJERKÅS (gnr. 68/bnr.185, m.fl.)

Reguleringsbestemmelser datert 22.04.2015, revidert 30.05.2017
P lankart vertikalnivå 1 (under grunnen) datert 26.09.2013
og plankart vertikalnivå 2 (på grunnen) date rt 22.04.2015, revidert
22.02.2017.

§ 1 Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvidelse av VEAS’
renseanlegg på Bjerkås.
Reguleringsplan skal også legge til rette for oppgradering av strandsonen og
utvidelse av småbåthavn.

§ 2 Vilkår for gjennomføring

2.1 Plankrav
2.1.1 Tillatelse til bygging etter Plan - og bygningsloven § 20 - 1 kan gis direkte
på grunnlag av områdereguleringsplanen.

2.2 Rekkefølgekrav
2.2.1 Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av renseanlegg sk al
Eternitveien være opparbeidet i henhold til områdereguleringsplanen. Samtidig
skal veigrunnen fradeles, og den private delen av veiarealet skal etableres som
fellesareal/realsameie for eiendommene angitt i § 10.

2.2.2 Før det gis igangsettingstillat else for utbygging av renseanlegg, skal det
opparbeides gang - og sykkelvei langs Eternitveien fra plangrense og fram til
Slemmestadveien i Røyken kommune. Kryssløsning som sikrer tilstrekkelig
kapasitet og trafikksikkerhet i krysset Slemmestadveien x Etern itveien skal være
opparbeidet.

2.2.3 Før det gis brukstillatelse for renseanlegg skal veien Bjerkåsholmen
gjennom planområdet være opparbeidet i henhold til områdereguleringsplanen.

2.2. 4 Før det gis brukstillatelse for renseanlegg, skal regulert gangvei gjennom
området være opparbeidet.

2.2. 5 Før det gis brukstillatelse for renseanlegg skal det gjennomføres en
estetisk oppgradering av områdene langs Bjerkåsholmen.
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2.2. 6 Før de uli ke tiltakene i byggeområdene tas lovlig i bruk, skal de
tilhørende utomhusarealene være ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan,
samt parkeringsdekning for biler og sykler skal være etablert.

2.2. 7 Rekkefølgebestemmelsene gjelder ikke tiltak i felt A eller i eksisterende
fjellhaller.

2.3 Dokumentasjonskrav
2.3.1 Før det gis rammetillatelse for tiltak i byggeområdene; avløpsanlegg,
næringsbebyggelse og småbåtanlegg i sjø og vassdrag, skal det foreligge en
godkjent rammeplan for teknisk infrastruktur som skal dokumentere kapasitet på
hovedledningsnettet for vann, avløp og el - forsyning. Vannforsyning skal
inkludere uttak for brannslokking.

2.3.2 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i byggeområdene, skal
tekniske planer for vei, vann og avløp, overvannshån dtering, renovasjon og
annet teknisk infrastruktur være godkjent. Vannbalansen skal opprettholdes i
utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp.

2.3.4 Før rammetillatelse for tiltak i byggeområdene gis, skal det foreligge plan
for gjennomføring av anleggsp erioden, riggplan og sikring av myke trafikanter.
Verneområder, verdifull vegetasjon, samt eksisterende strand skal beskyttes
særskilt med midlertidig gjerde.

2.3.5 Før rammetillatelse gis for tiltak i Bebyggelse - og anlegg - avløpsanlegg,
skal det gjennomføres en detaljert ingeniørgeologisk kartlegging av området,
samt nye kjerneboringer og vanntapsmålinger. Evt. forekomst av alunskifer
kartlegges.

§ 3 Andre fellesbestemmelser
3.1 Miljø
Før rammetillatelse for byggetiltak gis, skal det dokumenteres i en
miljø oppfølgingsplan hvordan aktuelle miljømål og problemstillinger som er
påpekt i konsekvensutredningen skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og
byggeprosess.

Før graving må det lages en tiltaksplan i hht Forurensningsforskriftens kapittel 2
for å sikre beredskap mot, og håndtering av eventuelle forurensninger dersom
dette påtreffes. Tiltaksplanen skal godkjennes før rammetillatelse gis. Dersom
det under graving påtreffes forurenset grunn, herunder asbest, skal dette fjernes
på forskriftsmessig måte.

Dr ivstoff, oljer og kjemikaler skal lagres på en slik måte at det ikke er fare for
lekkasje ut i grunnen.

Før sprengningsarbeidene begynner, skal det redegjøres for eventuelle tiltak som
må iverksettes for å hindre uttørring av skogbunnen i naturreservatet.
Fylkesmannen kan eventuelt pålegge vanningsanlegg, dersom det påvises behov
for dette.

Sprengningsarbeidene skal i størst mulig grad ivareta hensynet til berørte
beboere i Bjerkåsveien. Det skal utføres rystelsesovervåkning på utvalgte
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bygninger. Beboerne skal varsles om sprengningstider. I spesielle tilfelle kan det
eventuelt vurderes midlertidig erstatningsbolig.

3.2 Massedisponering
Utsprengte steinmasser skal tas vare på som ressurs og kan benyttes til utfylling
av småbåthavn. Før det gis ramm etillatelse for VEAS’ fjellhaller, skal det
utarbeides driftsplan for steinmassene. Før det gis rammetillatelse, må det
gjennomføres grunnundersøkelser av sjøbunnen hvor utsprengte masser skal
fylles ut.

Eventuell deponering eller mellomlagring av masser utenfor planområdet skal
bare skje i godkjente deponi.

3.3 Støy
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T - 1442 skal legges til grunn for støyskjerming av boliger eller
annen støyfølsom bebyggelse som eventuelt blir berørt av utbyggingen. Dette
gjelder både i anleggs - og driftsfasen.
Anleggstrafikk skal belaste boligområder minst mulig.
Eventuelle støybeskyttelsestiltak skal iverksettes samtidig med utbyggingen.

Støyskjerm eller andre tiltak skal gjennomføres for å avbøte mulige ulemper for
barnehagen i anleggsfasen .

3.4 Universell utforming
Områder for ferdsel og opphold skal så langt det er mulig, opparbeides etter
prinsippene for universell utforming.

§ 4 Reguleringsformål
4.1 Reguleringsfor mål vertikalnivå 1:

Bebyggelse og anlegg – avløpsanlegg

4.2 Reguleringsformål vertikalnivå 2
Bebyggelse og anlegg – avløpsanlegg, felt A og B
Bebyggelse og anlegg – småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone
Bebyggelse og anlegg - næringsbeb yggelse
Samferdselsanlegg og infrastr uktur – kjørevei
Samferdselsanlegg og infrastruktur - fortau
Samferdselsanlegg og infrastruktur – annen vei grunn
Grønnstruktur
Grønnstruktur - naturområde
Grønnstruktur - turve i
Grønnstruktur – friområde
Grønnstruktur - friluftsområde i sjø og vassdrag

§ 5 Hensynssoner
På vertikalnivå 2 regulere s hensynssoner:

Båndlegging etter lov om naturvern
Faresone H350 - 1 – brann - og eksplosjonsfare
Faresone H350 - 2 – brann - og eksplosjonsfare
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§ 6 Bebyggelse og anlegg – avløpsanl egg

6.1 Vertikalnivå 1
På vertikalnivå 1 tillates det innenfor planområdets grenser utsprengt og
innredet nye haller og tunneler for utvidelse av renseanlegg.

Lavtliggende tunellinnganger skal sikres mot stormflo.

6.2 Vertikalnivå 2
6.2.1 På vertika lnivå 2 tillates oppført bebyggelse og anlegg for drift og
vedlikehold av renseanlegg med tilhørende administrasjon og sosiale rom.
Det tillates også anlegg for oppgradering og lagring av biogass.

6.2.2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor regulert byggegrense.
Bebyggelsens gesimshøyde skal ik ke overstige 12 meter, beregnet i henhold til
Tek.
Tillatt bebygget areal BYA skal ikke overstige 75 %.
Lagertanker og tekniske installasjoner tillates med høyde inntil 26m.

6.2.3 Lavtliggende tunellinnganger skal sikres mot stomflo.

6.2.4 For ansatte, besøkende og servicepersonell kan det opparbeides inntil 100
parkeringsplasser. 3 av parkeringsplassene skal tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

Det skal opparbeides sykkelparkering for 30 % av de ansatte . Halvparten av
sykkelparkeringen skal være under tak.

6.2.5 Området skal inngjerdes med inntil 2 m høyt nettinggjerde og sikres i
forhold til publikum. Tungtransport gjennom området tillates hverdager mellom
kl. 0800 og 1600, gjelder transport til båtby ggeriet på Bjerkåsholmen og ,
dypvannskaia .

6.2.6 Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes en foreløpig
utomhusplan i målestokk 1: 200 for anlegget, utformet etter de prinsipper som er
vist på illustrasjonsplan datert 22.4 .201 5 . Før igangse ttingstillatelse for tiltakene,
skal det foreligge en detaljert utomhusplan i målestokk 1: 200 godkjent av
kommunen. Planen skal utarbeides med vekt på funksjonelle og estetisk gode
løsninger og hensynet til de nærliggende natur - og friluftsområder.
Utomhus planen skal blant annet vise organisering av bebyggelse, driftsarealer,
interne veier, parkeringsplasser, gangarealer, gjerder og porter, samt
beplantning og utforming av randsonene.

6.2.7 Oppføring av skorstein med maksimal kotehøyde 130 , fo r ventilasjon av
renseanlegget, forutsetter Fylkesmannen s dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene .

6.2.8 Ved påfyllingspunkt for kjemikalier skal det opparbeides anlegg for
oppsamling av eventuell lekkasje eller søl, slik at dette ikke forurenser
overvan net.
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6.2.9 Det forutsettes at det etableres oppsamlings - eller dreneringssystemer for
flytende metan (LBG) ved tank og eksportsystem. Anlegget skal bygges for å
tilfredsstille kravene i disse hensynssonene. Skulle risiko på noe tidspunkt overgå
de pålagt e kravene ved de to hensynssonene, skal det gjennomføres
risikovurderende tiltak.

§7 Faresoner rundt gassanlegg
På vertikalnivå 2 reguleres hensynssoner:
• Faresone H 350_1: brann - og eksplosjonsfare
• Faresone H 350_2: brann - og eksplosjonsfare

• Innenfor faresone H 350_1: brann - og eksplosjonsfare med radius 60
meter kan det det bare oppføres anlegg for oppgradering av biogass. For
tredjeperson tillates kun kortvarig forbipassering gjennom sonen (turveier
etc.).

• Innenfor faresone H 350_2: brann - og eksplosjonsfare med radius 200
meter tillates områder regulert for boligformål og annen bruk av den
allmenne befolkningen. Det tillates ikke oppført barnehager eller liknende
institusjoner med vanskelig evakuerbare bygninger eller store
publikumsarena er o.l.

• For arealbruk innenfor faresonene gjelder for øvrig bestemmelsene i
gjeldende reguleringsplaner. Båndleggingssone H 720 videreføres innenfor
faresonene.

§8 Bebyggelse og anlegg – Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone
8.1 I nnenfor byggegrense i område for småbåtanlegg tillates flytting og
utvidelse av molo. Det tillates også utlegging av brygger og anlegg for fortøyning
av fritidsbåter. Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne - og farvannsloven.

8.2 Arealer på land kan be nyttes til vinteropplag av båter og til bilparkering.
Områder for vinteropplag skal ha anlegg for oppsamling og sedimentering av
overvann for å hindre forurensing av grunnen og sjøen.

Det skal anlegges parkeringsplasser for biler og sykler som følger ant all
båtplasser i henhold til kommunens parkeringsnorm fastsatt i kommuneplanen.

8. 3 Det tillates oppført servicebygg med bebygget areal inntil 200 m 2 og
mønehøyde inntil 6 meter, beregnet i forhold til Tek.

8. 4 Randsonen mot tilstøtende vei skal beplant es med oppstammede løvtrær.

8. 5 Det skal tilrettelegges turvei gjennom området.

8. 6 Moloen skal være tilgjengelig for allmenheten.

8. 7 Parkeringsarealer skal kunne benyttes av allmenheten.
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8. 8 Sammen med søknad om utbygging av molo skal det innsendes
utomhusplan i målestokk 1: 200, utformet etter de prinsipper som er vis t på
illustrasjonsplan datert 22.4.2015 for landområdet og det utfylte området.
Planen skal utarbeides med vekt på estetisk gode løsninger og tilrettelegging for
allmennhetens ferdsel og opphold langs kaikanten. Utomhusplanen skal vise
beplantning, herunder treplanting, organisering av parkeringsplassene,
gangarealer og utforming og materialbruk av kaifrontene. Utomhusplanen skal
være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis.

§ 9 Samferdselsanlegg og infrastruktur – kjørevei og fortau
Eternitveien del 1 (fra kommunegrensen og ca 80 meter mot nord) skal
opparbeides som offentlig vei.

Eternitveien del 2 (videre mot nord, til og med snuplass ) skal opparbeides som
privat vei, felles for VEAS’ avløpsanlegg og for Bjerkås Næringspark, gnr. 68,
bnr. 377, 386 og 387. Veien kan stenges med bom. Skillet mellom veien/fortauet
og bedriftenes manøvreringsareal skal markeres fysisk med kantstein eller an dre
tiltak som gir et tydelig trafikkbilde.

Eternitveien del 3 (fra snuplass) skal opparbeides som internvei for område for
avløpsanlegg.

Bjerkåsholmen skal opparbeides som offentlig vei. Private avkjørsler kan
anlegges som angitt med pil på regulerings planen.

§ 10 Grønnstruktur - turvei
Regulert turvei opparbeides med grusdekke i 2 m bredde.

§ 11 Grønnstruktur – naturområde
12.1 Området som inngår i hensynssone naturvern er opprettet som
naturreservat etter § 37 i Lov om forvaltning av naturens mangfol d.
Det tillates bare tiltak som er i samsvar med verneforskriften. Eventuelle tiltak,
herunder transport for vedlikehold og utvidelse av VEAS’ anlegg skal godkjennes
av Fylkesmannen.

11 .2 I grønnstruktur - naturområde, er det risiko for luktplage. Bebyggelse eller
installasjoner for publikum tillates derfor ikke.
Området inneholder en svært viktig (A) naturtype og skal utvikle seg urørt. Det
tillates lett rydding av trær.

§ 12 Grønnstruktur - friområde
Området skal beholde sin naturkarakter og skal nyttes til strandaktiviteter.

§ 13 Grønnstruktur - friluftsområde i sjø og vassdrag
Innenfor friluftsområde for sjø og vassdrag tillates ikke permanent oppankring av
båter eller andre faste installasjoner.


