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1 PARTER

Følgende avtale er inngått mellom:

Navn: Asker kommune Org.nr.: 920 125 298

heretter betegnet som AK

og

Navn: Kjonebråten Utvikling AS Org nr.: 914 914 914

heretter betegnet som Utbygger

2 DEFINISJONER

I denne avtalen menes følgende med disse begreper:

Realytelsene:

Samferdsel:

Eiendommen:

Reguleringsplanen:

Utbyggingsavtalen:

Justeringsavtale:

De tiltak som Utbygger etter utbyggingsavtalen skal opparbeide
og deretter overdra til AK

Asker kommunes avdeling for samferdsel (Miljø og samferdsel)

Eiendommer som skal utvikles i samsvar med reguleringsplanen

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Kjonebråten,
plankart datert 25.11.2019 og reguleringsbestemmelser datert
25.11.2019

Denne avtale med vedlegg.

En fremtidig avtale om justering av påløpt merverdiavgift i
forbindelse med opparbeidelse av Realytelsene

3 FORMÅL OG BAKGRUNN



Realisering av Reguleringsplanen gjør det nødvendig å opparbeide og oppgradere offentlig
infrastruktur i området, og det er derfor utformet rekkefølgebestemmelser i
Reguleringsplanen.

Avtalens formål er å fordele ansvar og kostnader mellom partene for gjennomføring av
reguleringsplanen og dermed skape forutsigbarhet for realisering.

Reguleringsplan for Kjonebråten ble vedtatt av kommunestyret i møte 28. januar 2020. Det er
gitt planbestemmelser og rekkefølgekrav i reguleringsplanen som skal følges opp gjennom
denne Utbyggingsavtalen. Denne avtalen kommer i tillegg til de krav som er stilt i
Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser. Utbygger er således klar over at gjeldende
plangrunnlag og relevante kommunale normer vil være styrende for Utbyggingsavtalen.

Utbyggingsavtalen er ellers basert på forutsigbarhetsvedtaket vedtatt av kommunestyret 8.
desember 2020.

4 GEOGRAFISK AVGRENSNING

4.1 Reguleringsplanen

Utbyggingsavtalen er geografisk avgrenset til planområdet for Kjonebråten. Vedtatt av
kommunestyret i gamle Asker kommune i møte 28. januar 2020 i sak 2015/9796. Se plankart
datert 25.11.2019 og reguleringsbestemmelser datert 25.11.2019 (vedlegg 1 og 2).

4.2 Eiendommen

Eiendommen som skal utvikles er del av gbnr. 6/64 i Asker kommune. Eiendommen er tegnet
inn på vedlagte kartskisse, se vedlegg 3.

5 AVTALENS VARIGHET

Denne avtalen gjelder i 15 år fra inngåelse eller til samtlige forpliktelser er gjennomført.

Ved bortfall etter denne bestemmelsen har hver av partene rett til å kreve forhandling om ny
utbyggingsavtale. En eventuell forhandling om ny utbyggingsavtale skal baseres på gjeldende
regelverk for utbyggingsavtaler.

Allerede gjennomførte ytelser skal ikke tilbakeføres ved bortfall av Utbyggingsavtalen, men
skal hensyntas ved en reforhandling slik det er beskrevet her.

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSENE

6.1 Realytelsene

Realytelsene fremgår av rekkefølgebestemmelsene i Reguleringsplanen punkt 2.1 siste
kulepunkt og lyder som følger:



«Før igangsettelsestillatelse gisfor boliger skalfortau o_SFJ og o_SF2 væreferdig
opparbeidet. Før brukstillatelse gis på boliger skal sykkelvei o_SSJ og ny gangvei o_SGG-1
og o_SGG-2 væreferdig opparbeidet».

Dersom Realytelsene ikke anses «opparbeidet» på det tidspunktet Utbygger skal søke om
Igangsettelsestillatelse og/eller midlertidig brukstillatelse, må Utbygger søke til kommunens
avdeling for byggesak om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. Utbygger har risikoen
for at slik dispensasjon blir gitt.

7 UTBYGGERS PLIKTER

7.1 Realytelsene

7.1.1 Opparbeidelse

Utbygger skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide Realytelsene.

Realytelsene er inntegnet på kartskisse, jf. vedlegg 4, og er estimert å ha en kostnad på kr.
20.736.184 inkl. mva jf. vedlegg 6.1-6.4.

7.1.2 Krav til utforming og kvalitet

Realytelsen skal opparbeides i henhold til Reguleringsplanen og AKs til enhver tid gjeldende
normer på gjennomføringstidspunktet. Samferdsel (eller annen relevant avdeling) skal på
forespørsel opplyse om hvilke normaler og retningslinjer som er aktuelle.

7.1.3 Gjennomføring

Utbygger er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra kommunens avdeling for
byggesak og andre kommunale avdelinger for bygging av Realytelsene.

Utbygger plikter å koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomføringen med både offentlige
og private kabel- og ledningseiere.

Utbygger skal ved AKs forespørsel og samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for
Realytelsene, legge frem en fremdriftsplan for opparbeidelsen til orientering.

AK har ved forespørsel rett til å få tilgang til prosjektdokumenter som angir utførelse og
fremdrift på Realytelsene.

AK har rett til å få tilgang til anleggsområdet for Realytelsene for befaring og kontroll.
Tilgang til anleggsområdet skal avtales med Utbyggers entreprenør.

Er Utbyggers utførelse i strid med Utbyggingsavtalen, kan Utbygger likevel ikke påberope
seg at den er utført under AKs kontroll, med mindre AK skriftlig har godkjent avviket. Er
Utbyggers utførelse i byggetiden i strid med Utbyggingsavtalen, eller det oppstår feil eller
skader som Utbygger har risikoen for, skal Utbygger varsle AK så snart Utbygger blir klar
over dette.
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Partene har en gjensidig plikt til å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme
tidsrom.

7.1.4 Frist for ferdigstillelse og overtakelse

Realytelsene skal være opparbeidet og overtatt i henhold til Reguleringsplanen og
Utbyggingsavtalen før Utbygger søker om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Dersom kommunens avdeling for byggesak gir Utbygger dispensasjon fra fristen for
ferdigstillelse av rekkefølgebestemmelsene før Realytelsene anses «opparbeidet», skal
Realytelsene være opparbeidet og overtatt av AK innen utløpet av den fristen avdeling for
byggesak setter for oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene i dispensasjonsvedtaket. Dersom
dispensasjonsvedtaket ikke angir ny frist for ferdigstillelse, skal Realytelsene være
opparbeidet og overtatt av AK senest innen 12 måneder etter at dispensasjonen ble innvilget.

7.1.5 Kommunal overtakelse av Realytelsene

Realytelsene, inkludert eiendomsretten til grunnen, overtas vederlagsfritt og fri for heftelser
av AK ved overtakelsesforretning, jf. punkt 7 .1.5 i det følgende.

Drift og vedlikehold besørges av Utbygger inntil overtakelse har funnet sted.

7 .1.5 .1 Forberedelse til overtakelsesforretning

7.1.5.1.1 Ferdigbefaring
Utbygger skal innkalle til og avholde ferdigbefaring av Realytelsene før
overtakelsesforretningen avholdes, hvor representanter fra AK/v Samferdsel og Utbyggers
entreprenør deltar. Utbygger skal notere eventuelle mangler som avdekkes.

7.1.5.1.2 Levering av FDV- dokumentasjon
Utbygger skal levere forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV
dokumentasjon) til AK/v Samferdsel. Er ikke annet avtalt skal dokumentasjonen overleveres
både i elektronisk format og i papirformat, senest tre uker før overtakelsesforretningen.

Er ikke annet avtalt, skal nødvendig opplæring av Realytelsene gjennomføres i forbindelse
med overlevering av FDV-dokumentasjonen.

7.1.5.1.3 Innkalling til overtakelsesforretning
Utbygger skal innen rimelig tid før den enkelte Realytelse er ferdig skriftlig innkalle AK/v
Samferdsel til overtakelsesforretning. En frist på 1 måned regnet fra mottak av innkallingen
skal normalt anses som rimelig.

Innkallingen skal opplyse om:
a) Hvilke Realytelser overtakelsesforretningen gjelder,
b) eventuelle gjenstående arbeider,
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c) om ferdigbefaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigbefaring,
d) om grunnen er fradelt, eventuelt fremdrift for gjennomføringen av fradelingen, og
e) om eventuelle feil eller skader som varslet er utbedret eller om utbedring er omfattet

av gjenstående arbeid, jf. bokstav b).

7 .1.5 .2 Overtakelsesforretningen

7.1.5.2.1 Generelt
Utbygger og AK/v Samferdsel plikter å møte ved overtakelsesforretningen.

Overtagelse skjer ved overtakelsesforretning for den enkelte Realytelse, med mindre det er
avtalt samlet overtakelse av samtlige Realytelser.

Ved overtakelsesforretningen skal Utbygger fremlegge oversikt over de mangler selskapet
noterte seg ved ferdigbefaringen med angivelse av hvilke som er utbedret.

Utbygger og AK/v Samferdsel skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomføre en
aktsom befaring av Realytelsen. AK/v Samferdsel forutsettes å ha gjennomført en kontroll av
mottatte FDV-dokumenter.

Ved overtakelsesforretningen skal grunnen være fradelt, jf. vedlegg 5.

7.1.5.2.2 Protokollfraforretningen
Det skal føres protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi:

a) Alle som er til stede,
b) mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette,
c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring,
d) om Realytelsen overtas eller nektes overtatt, og
e) Aks begrunnelse for å nekte overtakelse og Utbyggers begrunnelse dersom selskapet

ikke godtar dette.

Protokollen undertegnes av de partene som har vært til stede. Utbygger og AK/v Samferdsel
skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokoll.

7.1.5.2.3 AKs rett til å nekte overtakelse
Realytelsen skal være ferdigstilt i henhold til Utbyggingsavtalen for at overtakelse skal finne
sted. Overtakelse skal likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene
eller utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av Realytelsen.

AK kan i tillegg nekte å overta Realytelsen hvis det foreligger mangler ved den
dokumentasjon som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen.

Ak kan likevel ikke nekte å overta Realytelsen hvis mangelen gjelder FDV-dokumentasjon
som har liten betydning for forvaltning, drift og vedlikehold, og dokumentasjonen heller ikke
er nødvendig for at AK skal kunne vurdere om Utbyggingsavtalens krav er oppfylt.



7 .1.5 .2.4. Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:
a) Eiendomsretten til Realytelsen går over fra Utbygger til AK,
b) AK får rett til å ta Realytelsen i bruk, og
c) risikoen for Realytelsen går over fra Utbygger til AK.

7.1.6 Reglene om offentlige anskaffelser

I den utstrekning lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser med forskrifter får
anvendelse på opparbeidelsen av Realytelsene, skal Utbygger anvende dette regelverket på
samme måte som AK ville være forpliktet til.

Dersom AK blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart for brudd på anskaffelsesregelverket,
skal Utbygger holde AK skadesløs. Ved en eventuell rettslig tvist for domstolene eller
klagesak for KOFA eller ESA har Utbygger rett og plikt til å bistå AK.

7.2 Overdragelse av areal

7.2.1 Overdragelse av areal sammen med Realytelsene

Grunnen skal være overskjøtet til AK, fri for heftelser, senest 14 dager etter
overtakelsesforretningen. Eiendomsretten til arealer som overdras sammen med Realytelsene
til AK skjer vederlagsfritt.

Utbygger plikter i denne sammenheng å sørge for at eventuelle nåværende og fremtidige leie
og festekontrakter på Eiendommen ikke er til hinder for gjennomføring av Utbyggingsavtalen.

Dersom AK allerede er grunneier kan Utbygger få en bruksrett til grunnen, jf. punkt 8.2

Utbygger er ansvarlig for utgifter til dokumentavgift, tinglysningsgebyr og
fradelingskostnader for arealer som overdras sammen med Realytelsene.

7 .3 Sikkerhetsstillelse
Utbygger skal stille sikkerhet for gjennomføring av Realytelsene. Slik sikkerhet stilles som
påkravsgaranti fra bank pålydende kr. 20.736.184 inkl. mva jf. vedlegg 6.1-6.4.eller annen
sikkerhet som AK kan godta. Utbygger må stille denne sikkerheten innen 14 dager etter
signering av denne avtalen. Sikkerhet skal stilles fra bank eller finansinstitusjon som har
tillatelse til å tilby slike tjenester i Norge.

AK skal etter skriftlig anmodning fra Utbygger frigi sikkerhetsstillelsen når overtakelse har
funnet sted, jf. punkt 7 .1.5.

Ved eventuell delovertagelse av anlegg skal sikkerhetsstillelsen reduseres forholdsmessig.

Sikkerhetsstillelse frigis når kommunen har godkjent, overtatt og alle eventuelle påtegninger
ved overtagelsesforretningen er utbedret. Ved uenighet om utbedring av påberopte feil og



mangler, skal garantiens pålydende reduseres, men likevel slik at det er tilfredsstillende
sikkerhet for utbedring av de omtvistede forhold.

Kommunen kan likevel holde tilbake tre prosent av tiltakets antatte verdi som sikkerhet for
skjulte feil og mangler i tre år.

7.4 Plikter overfor tredjeparter

Utbygger plikter å sørge for at eventuelt nåværende og fremtidige leie- og festekontrakter på
Eiendommen ikke er til hinder for gjennomføring av Utbyggingsavtalen.

8 AK SINE PLIKTER

8.1 Overtakelse av realytelsene til drift og vedlikehold

AK forplikter seg til å overta Realytelsene til drift og vedlikehold i henhold til normal
kommunal standard etter overtakelse.

8.2 Bruksrett til kommunal grunn

Utbygger skal delvis opparbeide Realytelsene på kommunal grunn. AK gir Utbygger
vederlagsfri tilgang for opparbeiding av rekkefølgetiltakene som er regulert på kommunens
eiendom. Retten omfatter også 5 meter bredt anleggsareal utenfor formålsgrensen, så sant det
ikke kommer i konflikt med kommunens bruk av arealene. Ved slik eventuell konflikt må det
avtales konkret løsning mellom partene. Arealene er vist på kart som vedlegg 7.

9 MERVERDIAVGIFT

9.1 Fremtidige avtale etter justeringsmodellen

AK og Utbygger skal inngå en fremtidig justeringsavtale for påløpt merverdiavgift i
forbindelse med utbygging av infrastrukturen (Realytelsen). AK skal i denne sammenheng
overta nødvendig justeringsrett. Utbygger har ansvaret for at den fremlagte dokumentasjonen
er materielt og formelt korrekt. AK har ikke ansvar for avgiftstap som skyldes feil og mangler
i/ved dokumentasjonen. Dokumentasjon skal være bekreftet av Utbyggers uavhengige revisor.

Det tas likevel et forbehold for avtaleinngåelse at det som avtales er i samsvar med relevant
lovverk, kommunens praksis og andre aktuelle forutsetninger som måtte gjelde på
avtaletidspunktet.

10 REFUSJON

Utbyggingsavtalen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til å fremsette refusjonskrav
mot tredjeparter etter plan- og bygningslovens kap. 18.
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Fordeling av kostnader og gjennomføringsansvar mellom AK og Utbygger er endelig fastsatt i
Utbyggingsavtalen. Partene kan følgelig ikke fremsette refusjonskrav etter plan- og
bygningsloven kap. 18 overfor hverandre.

11 BORTFALL VED OMREGULERING

Dersom Eiendommen omreguleres på en måte som vesentlig avviker fra Reguleringsplanen,
bortfaller Utbyggingsavtalen. Allerede gjennomførte ytelser skal ikke tilbakeføres ved bortfall
av Utbyggingsavtalen, men skal hensyntas ved eventuelle forhandlinger om ny
utbyggingsavtale for Eiendommen.

12 MISLIGHOLD
Dersom en part misligholder sine plikter etter Utbyggingsavtalen, kan den annen part kreve
erstatning for direkte økonomisk tap som parten påføres som følge av misligholdet. Erstatning
for indirekte tap kan ikke kreves. Partene skal selv begrense et eventuelt tap så langt det
forsvarlig lar seg gjøre.

Dersom det er mangler ved Realytelsen skal Utbygger utbedre disse om de påberopes av AK
innen 5 år fra overtakelse.

Partene har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold, herunder ved vesentlig forsinkelse.
AK kan heve avtalen dersom Utbygger får store økonomiske problemer eller dersom
Utbygger blir insolvent. Se også punkt 11.

13 TINGLYSNING

AK har rett til å tinglyse Utbyggingsavtalen eller et ekstrakt av Utbyggingsavtalen som
heftelse på det enkelte gårds- og bruksnummer som inngår i Eiendommen, samt eventuelle
eierseksjoner som opprettes på det enkelte gårds- og bruksnummer som inngår i Eiendommen
(samlet betegnet som «Eiendommene» i dette punkt). Utbygger forplikter seg til å medvirke
til tinglysning av Utbyggingsavtalen.

AK samtykker til at heftelsen viker prioritet for byggelån, eventuelt konvertert lån, på en eller
flere av Eiendommene.

Etter skriftlig krav fra Utbygger plikter AK å slette Utbyggingsavtalen fra grunnbokbladet til
den enkelte av Eiendommene, etter at følgende betingelser er oppfylt:

Utbygger har opparbeidet Realytelsene
Overtakelse av Realytelsene til AK er gjennomført

Etter skriftlig krav fra Utbygger skal AK under enhver omstendighet slette Utbyggingsavtalen
fra grunnbokbladet til Eiendommene når Utbyggingsavtalen i sin helhet er bortfalt jf. punkt 5
og punkt 11.

14 TRANSPORT AV UTBYGGINGSAVTALEN



Dersom det gjennomføres et eierskifte av Eiendommen etter at gjennomføringen av en eller
flere av forpliktelsene i Utbyggingsavtalen er påbegynt, skal Utbyggingsavtalen transporteres
til den nye eieren, dersom partene ikke har blitt enige om en annen løsning for
gjennomføringen.

Dersom det gjennomføres et eierskifte av Eiendommen uten at gjennomføringen av noen av
forpliktelsene i Utbyggingsavtalen er påbegynt, kan Utbyggingsavtalen transporteres til den
nye eieren.

Transport av Utbyggingsavtalen er i begge tilfeller betinget av AKs skriftlige samtykke, men
AK kan ikke nekte transport uten saklig grunn. Se punkt 12 for virkninger av mislighold.

15 VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHET

Utbyggingsavtalen er ikke bindende for AK før den er vedtatt av kommunestyret og signert av
ordfører.

16 MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE

Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlig.

17 VEDLEGG

I tillegg til avtalens hoveddokument består Utbyggingsavtalen av følgende trykte vedlegg:

1. Reguleringsplankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Kartskisse - Eiendommen
4. Kartskisse - Realytelsene
5. Kartskisse - Overdragelse av arealer
6. Utregning av kostnadene for opparbeidelse av Realytelse
7. Kommunale arealer- tiltredelse
8. Bekreftet firmaattest for Kjonebråten Utvikling AS
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18 PARTENES UNDERSKRIFTER

Dato: lo/i ., 1..,,1..,,

~{~
Lene Conradi
Ordfører
Asker kommune

Dato: //1---22.

£ h~t ✓~ ~~

Erik Forseth Helgesen
Styremedlem
Kjonebråten Utvikling AS



------------ Brøn nøysu nd reg istrene

Firmaattest

Organisasj onsnr:
Navn/foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Brønnøysundregistrene
01.07.2022

914 914 914
KJONEBRÅTEN UTVIKLING AS

Olav Vs gate 5

0161 OSLO

----------~~

cJ~Brønnøysundregistrene
Postadresse: 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Orzanisasionsnummer: 974 760 673



------------ Brønnøysundregistrene Firmaattest

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Stiftelsesdato:

Registrert i
Foretaksregisteret:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Kommune:
Land:

Postadresse:

Aksjekapital NOK:

Styre:
Styrets leder:

Styremedlem:

Signatur:

Revisjon av
årsregnskap:

914 914 914

Aksjeselskap

05.01.2015

04.02.2015

KJONEBRÅTEN UTVIKLING AS

Olav Vs gate 5
0161 OSLO
0301 OSLO
Norge

Postboks 1847 Vika
0123 OSLO

30 000,00

Ole Halvor Svenkerud
Florabakken 9 B
1162 OSLO

Erik Forseth Helgesen

Styrets medlemmer hver for seg.

Foretakets årsregnskap skal ikke
revideres.
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Vedtektsfestet formål: Kjøp, utvikling og salg av fast
eiendom samt det som naturlig står
i forbindelse med dette.
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Kostnadsestimat for realytelser Kjonebråten
eks.mva inkl.mva

Kostnadsestimat komplett Huldreveien, Sweco ref. vedlegg 6.4. 10 581 341 13 226 676
Kostnadsestimat gangvei Kjonebråten-Borgen, Brevik entreprenør ref. vedlegg 6.3 6 007 606 7 509 508
Sum realytelser 16 588 947 20 736184

~

rt--rf+-



3025 2016002
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28. januar 2020 i medhold av
plan- og bygningslovens§§ 12-12.

Asker kommune,
For kommunedirektøren

Marte H. Lie

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Kjonebråten,

Plankart datert 25.11.2019
Reguleringsbestemmelser datert 25.11.2019

Tillegg vedtatt i kommunestyret 28.01.2020: pkt. 3.7 og siste kulepunkt under pkt. 4.4

1 Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av sentrumsnære
boliger på Kjonebråten i Asker kommune. Oppgradert gang- og sykkelveg i forlengelsen
av Huldreveien mot Asker sentrum og nytt fortau langs Huldreveien sikres i planen.
Gangvei mellom Kjonebråten og Søndre Borgen reguleres med ny trase for bedre
stigningsforhold.

2 Vilkår for gjennomføring

2.1 Rekkefølgekrav
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 11)

• Felles leke- og uteoppholdsområde skal være ferdig opparbeidet før ny bebyggelse
lovlig tas i bruk.

• Det tillates ikke inngrep i terreng eller fjerning av trær eller annen vegetasjon før
tillatelse til tiltak er gitt.

• Jordloven skal gjelde til tiltak igangsettes .
• Før igangsettelsestillatelse gis for boliger skal fortau o_SF1 og o_SF2 være ferdig

opparbeidet. Før brukstillatelse gis på boliger skal sykkelvei o_S81 og ny gangvei
o SGG-1 og o SGG-2 være ferdig opparbeidet.

2.2 Dokumentasjonskrav
(plan- o b nin sloven 12-7 punkt 12)

• Før rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan for felt BKS, godkjent av
kommunen.
Planen skal vise eksisterende og framtidig terreng og vegetasjon, støttemurer og
trapper, felles uteoppholdsareal, manøvreringsareal, avkjørsel og frisikt,
overvannshåndtering og renovasjonsløsning. Minst en lekeplass skal utformes slik
at den kan benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal legges vekt på å
bruke materialer o beplantnin som ikke er aller ifremkallende.

• Før rammetillatelse for hvert av anleggene skal det foreligge utomhusplan for
henholdsvis gangvei o_SGG1, sykkelvei o_S81, fortau o_SF2 og o_SF1 som



ligger langs område regulert til boligbebyggelse, godkjent av kommunen.
Plassering av hvilebenker og belysning langs o SF2 skal fremkomme.

• Før rammetillatelse gis, skal detaljert plan for vann, avløp og overvann være
godkjent av kommunen. Disse skal være i samsvar med plan for overvann datert
07.05.2019. Overvann skal håndteres på egen grunn.

• Før igangsettelsestillatelse for boligene skal det foreligge plan for sikker ferdsel
langs SKV1 i anleggsperioden, godkjent av kommunen.

• Før rammetillatelse for tiltak som krever søknad og tillatelse i henhold til pbl § 20-1
og 20-2 kan gis, skal det dokumenteres i en miljøoppfølgingsplan hvordan aktuelle
miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess.
Miljøoppfølgingsplanen skal inneholde en redegjørelse for tiltak for fossilfri
byggeplass, bekjempelse av fremmede arter, radon, massebalanse og
massetransport.

3 Andre fellesbestemmelser
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1)

3.1 Estetiske krav
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 2)

• Trafo/ nettstasjon og avfallsanlegg skal tilpasses nabobebyggelse i materialbruk og
farge.

• Hele anlegget skal utføres med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.

3.2 Støygrenser
(plan- og bygningsloven§ 12-7 punkt 4)

• Alle fasader som vender mot støykilden skal ha støynivå lavere enn Lden 65 dB .
• Minimum 50% av rom med støyfølsomt formål i hver boenhet skal ha vindu mot

stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
• Anbefalte grenseverdier for uteoppholdsarealer i støyretningslinje T-1441 skal

tilfredsstilles.

3.3

•

•
•

•

•

Særlige hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø/ Hensynssone

12-7 u n kt 6 o 11 -8 u n kt c
Ikke fredede kulturminner i hensynssone H_570_ 1 skal bevares. Dette er
steinbrudd og steingjerde som har lokalhistorisk verdi.
Ikke fredet kulturminne i hensynssone H_570_2 skal bevares. Dette er kalkovn .
H_730 er en gravrøys fra jernalderen og automatisk fredet i henhold til lov om
kulturminner, 1978, §4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn
på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt med mindre det foreligger
dispensasjon fra kulturminneloven. Tiltak som kan virke direkte eller indirekte på
kulturminnet skal oversendes regional kulturminnemyndighet for vurdering.
Det er ikke stilt vilkår om arkeologisk undersøkelse forbundet med dispensasjon av
den berørte delen av sikringssonen til den automatisk fredete gravrøysen, id
79033, som er markert som Bestemmelsesområde #1 i plankartet.
Kulturminnene H_570_2 og H_730 skal sikres med gjerder i anleggsperioden .
Dokumentasjon av ivaretatt sikring i anleggsfasen skal foreligge og godkjennes av
kommunen før igangsettelsestillatelse.



3.4 Parkeringsbestemmelser og trafikkregulerende tiltak
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 7)

• Parkering skal etableres i henhold til følgende tabell:
(blokker, småhus, rekkehus o.l. i kollektivnære områder)

Enhet Antall bilplasser Antall
Min Max sykkelplasser

3- roms leilighet og større 1,2 (hvorav 0,2 2,2 (hvorav 0,2 2 pr. leilighet
gjesteplass) gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal være garasjeplass som tinglyses på den enkelte leilighet (for 3-
roms og større). De øvrige parkeringsplassene, herunder gjesteparkering og plasser
reservert for forflytningshemmede, skal etableres som fellesareal. Min. 5% av de øvrige
parkeringsplassene skal reserveres for forflytningshemmede.

• Sykkelparkering skal til enhver tid forholde seg til gjeldende norm .
• Det skal sikres tilstrekkelig strømtilførsel for etablering av opplegg for ladning av el-

bil på alle parkeringsplassene.
• Felles avkjørsel skal etableres som vist med piler på plankart .
• Der Kjonebråten krysser fortauet mot Huldreveien og ved avkjørsel fra Huldreveien

til BKS skal fortauet ikke senkes ned men utformes på en måte som synliggjør
myke trafikanters forkjørsrett. Nedsenket kantstein bør vurderes.

• Frisikt i krysset mellom Huldreveien og Kjonebråten skal ivaretas i henhold til Asker
kommunes gjeldende Vei- og gatenormal.

3.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Veibelysning langs Huldreveien, gangvei og sykkelvei skal være ihht

veibelysningsnormal for Asker kommune (2003) og skal være innarbeidet i
utomhusplan for sykkelvei o SS1, fortau o SF2 og o SF1.

3.6 Sikrings-, støy- og faresoner
11-8 unkt a

one H370, 10 meter til begge sider for høyspentledning.

3.7 Ivaretagelse av landbruksjord
• Dersom landbruksjord skal flyttes fra reguleringsområdet, etterstrebes det å flytte

denne etter modell fra utbyggingen på Høn/Landås.

4 Spesielle bestemmelser til det enkelte arealformål

4.1 Boligbebyggelse

4.1.1 Type boligbebyggelse
I • Område BKS i plankart kan benyttes til boligbebyggelse- rekkehus.



4.1.2 Plassering
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 2)

• Bebyggelsens plassering skal være innenfor byggegrenser som vist i plankart .
• Balkonger og karnapper kan krage ut over byggegrense med opp til 2 meter.
• Parkering skal etableres i garasjekjeller under bygninger/ etablert terreng. Det

tillates 1 HC parkeringsplass sør for bebyggelse i felt A.
• Innenfor område avsatt til boliger tillates oppført trappeadkomster ned til

underjordisk garasjeanlegg utenfor byggegrensene.
• Innenfor område avsatt til boliger tillates oppført trafo/ nettstasjon med

hensiktsmessig plassering. Trafo/ nettstasjon kan oppføres utenfor
byggegrensene.

• Innenfor område avsatt til boliger tillates etablering av avfallshåndtering oppført
utenfor byggegrensene.

4.1.3 Utnyttelse
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1)

• Grad av utnytting skal ikke overstige BRA=9.800 m2. I tillegg tillates inntil
BRA=700 m2 åpent overbygget areal for balkonger, trapperom til garasjeanlegg fra
terreng, avfallshåndtering under tak og lignende.

• Antall boenheter skal ikke overstige 70
• Parkeringsareal under bygning/planert terreng, medregnes ikke i grad av utnytting .

4.1.4 Høyde
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1)

• Gesimshøyde for hver enkelt bolig skal maksimalt være 10 meter over
gjennomsnittlig terreng.

• Bebyggelsen skal ha maks gesimshøyder som anvist på plankartet.
• Gesimshøyde for hvert trapperom med adkomst til garasjeanlegg skal maksimalt

være 3 meter over gjennomsnittlig terreng.

4.1.5 Takform og estetiske krav
(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1)

• Bebyggelsen skal ha flate tak. Takene skal være grønne og beplantes med dertil
egnede arter, f.eks. sedum.

• Bebyggelsen skal utformes som en arkitektonisk helhet og tilpasses
omkringliggende terreng.

• I felt A, H og G kan bygningene tilpasses terrenget ved at nederste etasje utformes
som underetasje.

• Planforslagets designhåndbok, datert 25.11.2019, skal legges til grunn ved videre
bearbeiding av prosjektet til byggesøknad.

4.1.6 Uteområder
• I område for boligbebyggelse skal det på bakkenivå avsettes minimum 80 m2 egnet

uteareal per boenhet. Av dette skal minimum 25 m2 per boenhet opparbeides som
felles nærmiljøanlegg/lekeplass. Minst en lekeplass skal utformes slik at den kan
benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne. Arealet skal ha en hensiktsmessig
arrondering og skal ikke være brattere enn 1 :3.

• Hver bolig skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan, balkong eller terrasse .
Privat uteoppholdsareal skal ha totalt 3 timer soltilgang i døgnet ved vår- og
høstjevndøgn.

• Over parkeringskjelleren skal det være terrengoverdekning / markdekke med en



min. jorddybde på 0,5 m. Området skal opparbeides som del av grøntanlegget og
være del av lokal overvannshåndtering.

• Planforslagets illustrasjonsplan, datert 25.11.2019, og designhåndbok, datert
25.11.2019, skal leQQes til grunn for utarbeidelse av utomhusplan.

4.2 Lekeplass
• Lekeplasser f_BLK1, f_BLK2, f_BLK3 og f_BLK4 skal anlegges som vist på

plankartet.
• Planforslagets designhåndbok, datert 25.11.2019, skal legges til grunri for

opparbeidelse av lekeplassene.

4.3 Kjørevei og fortau
• Kommunens til enhver tid gjeldende vei- og gatenormal skal legges til grunn for

opparbeidelse av kjørevei.
• Kjørevei SKV 1 Huldreveien skal opparbeides med en bredde på 5 meter.
• Fortau SF1 langs Huldreveien skal opparbeides med en bredde på 2,5 meter.

4.4 Fortau, sykkelvei og gang-/sykkelvei
• Sykkelvei o_S81 skal opparbeides med bredde på 2,5 meter. Detaljutforming langs

boligbebyggelsen skal vises på utomhusplanen.
• Fortau o_SF2 langs sykkelvei skal opparbeides med bredde på 2 meter.

Detaljutforming langs boliqbebyqqelsen skal vises på utomhusplanen.
• Gangvei o_SGG1 skal opparbeides i henhold til Asker kommunes veinormal.

Det tillates bygget nødvendige støttemurer langs gang-/sykkelveien for å
muliggjøre gode stigningsforhold.
Det skal tas spesielt hensyn til kalkovnen innenfor hensynssone H570_3 ved
planlegging og bygging av gang-/sykkelveien.

• Det kan etableres hvilebenker langs fortau o_SF2 og sykkelveg o_S81 der dette er
hensiktsmessig. Hvilebenkene kan plasseres innenfor annen veggrunn o_SVG4 og
naturområde GN1/ GN2.

• I utbyggingsfasen av gang- og sykkelveien etterstrebes det å ivareta den
registrerte eika.

5 Overvann

5.1 Overvannshåndtering
• Overvann skal håndteres lokalt. Nedbør skal gis avløp gjennom infiltrasjon i

grunnen og i åpne vannveier. Det skal etableres overvannsløsninger ihht.
anbefalinger fra overvannskonsulent i rapport datert 07.05.2019.



6 Grønnstruktur

6.1 Naturområde
• Det skal ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene i naturområdene felt

GN1, GN2 og GN3.
• Eksisterende sti gjennom naturområdet, er regulert til turveg GT1 og skal bevares

o sikres od tilkomst fra Huldreveien.
• Innenfor felt GN1 og GN2 tillates terrengarronderinger i forbindelse med

opparbeidelse av fortau og sykkelvei og det tillates etablert hvilebenker.
• Innenfor felt o_GN4 og o_GN5 tillates terrengarronderinger i forbindelse med

fernin av eksisterende an ve o opparbeidelse av n an -Is kkelvei.
• Eksisterende eik vist på plankart skal bevares og gis gode vekstforhold. Det skal

avsettes tilstrekkelig plass til rotsystem og krone. Ved søknad om tillatelse til tiltak
skal det dokumenteres at eika sikres i anleggsfasen.

• Naturverdier som vist i plankart GN1, GN2 og GN3 skal inngjerdes mot
anle sområde i anle stasen.

• Stedlig masse som graves ut ved anleggelse av ny gangvei mot Søndre Borgen,
felt f_GN6, o_GN4 og o_GN5, skal tilbakeføres etter ferdig opparbeidelse.
Eksisterende gangvei som fjernes skal dekkes til med stedegen masse.

r
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Hjemmel til festerett:
Asker kommune

HJEMMEL SHAVER

Hjemmel til eiendomsrett:
Hagemann, Mette Marie
Dybwad, Vera Bianca
£idsvig, Adele Elisabeth
Graff-Wang, Anne
Dybwad, Stein Vidar
Dybwad, Tom Jacob
Flygind,Bente
Thomassen, Jan
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