
UTBYGGINGSAVTALE 
for 

Rortunet 
gbnr. 238/176 i /\.sk~r kommune 

1.GENERELT 
1.1 Avtalens parter 
Følgende avtale er inngått mellom: 

Navn: Rortunet AS 

heretter Utbygger 

og 

Asker kommune 

heretter AK 

1.2 Utbyggingso m råd eNirkeom råd et 

Jrg.nr. 935 803 535 

org.nr. 920 125 298 

Avtalen omfatter utbyggingen av følgende eiendommer: gnr/bnr 238/ 176 samt fradelte 
eiendommer fra disse. 

Utbyggingsavtalen er begrenset til planområdet for Detaljregulering for Rortunet vedtatt av 
kommunestyret i møte 17.12.2015 med plan ID 062720120281 (heretter Reguleringsplanen). 
Reguleringsbestemmelser og plankart er vedlagt som vedlegg l og 2. Utbyggingsavtalen vil 
også gjelde tiltak på offentlig infrastruktur utenfor planområdet som utløses av utbyggingen 
på Rortunet, se pkt. 3. 

Avtalen avgrenses mot den del av detaljreguleringsplanen, inkludert rekkefølgekrav, som 
knytter seg til andre eiendommer enn gnr/bnr 238/176 (Rortunet-delen). Den såkalte Meny
tomta (gnr/bnr 240/95) med tilhørende rekkefølgekrav, omfattes således ikke. 

1.3 Avtalens formål 
Utbyggingsavtalen har til formål å regulere partenes rettigheter og forpliktelser knyttet til 
gjennomføringen av Reguleringsplanen, med særlig fokus på oppfyllelse av rekkefølgekrav 
knyttet til offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

1.4 Hjemmel 
Avtalen inngås med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 kapittel 17, og 
forutsigbarhetsvedtak om forutsetning om bruk av utbyggingsavtaler, vedtatt av 
kommunestyret 8. desember 2020, jfr. plan og bygningsloven § 17-2. 



1.5 Forholdet til reguleringssituasjon/utbyggingsavtale 
Utbygger er klar over at gjeldende plangrunnlag, andre etterfølgende kommunale vedtak i 
saken samt relevante kommunale normer vil være styrende for Utbyggingsavtalen. Forhold 
omtalt i reguleringsplan med tilhørende bestemmelser samt etterfølgende kommunale vedtak i 
saken gjelder selv om de ikke er gjentatt her. Utbygger er innforstått med at kommunens plan
og byggesaksbehandling skjer uavhengig av Utbyggingsavtalen. 

2. UTBYGGERSANSVAR 
2.1 Realytelser 
2. l. l Opparbeidelse av tiltak 
Utbygger skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide følgende tiltak: 

Reguleringsplanens§ 5.1 

• o_SKVl , 3 og 5 (Slemmestadveien, Sundbyveien) 
• o _ SF 1-4 (Slemmestadveien, Sundbyveien) 
• o_SSl-3 (Slemmestadveien) 
• o _ SVG 1-4 (Slemmestadveien, Sundbyveien) 
• o_SGSI (Sundbyveien) 
• o_SKHl (Sundbyveien) 
• o_SVTl (Slemmestadveien) 

Partene og veieier Viken Fylkeskommune er enige om at planlagte 
infrastrukturtiltak/veianlegg når det gjelder Stemmestadveien/Sundbyveien, herunder 
kollektivløsning, ikke gir akseptable løsninger innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Utbygger har derfor igangsatt et planarbeid vedrørende ny detaljreguleringsplan for 
Slemmestadveien og Sundbyveien, og Utbygger har søkt om midlertidig dispensasjon for 
opparbeidelse av o_SKVl og 3, o_SFl-4, o_SSl-3 og o_SVGl-4 med tilliggende arealer slik 
disse fremkommer i Reguleringsplanen. Om dispensasjon innvilges plikter Utbygger i tillegg 
til forpliktelsene etter denne avtalen, å oppfylle eventuelle vilkår satt i dispensasjonsvedtaket 
uavhengig av denne Utbyggingsavtalen. 

Forslag til ny detaljregulering viser at utformingen av veianlegget vil bli noe endret fra 
nåværende Reguleringsplan. Partene er enige om at Utbygger for egen regning og risiko skal 
prosjektere og opparbeide tiltakene i tråd med de endringene som vedtas i ny detaljregulering, 
og at slik opparbeidelse vil anses som oppfyllelse av nevnte rekkefølgekrav. 

Som del av dette skal Utbygger for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide 
taxiholdeplass, stopp for av/pålessing samt «kiss & ride» slik dette følger av 
Reguleringsplanen § 22.1 , 2.avsnitt. Dette gjelder også om plasseringen av disse tiltakene 
endres i ny detalj regulering. 

I forslag til ny detaljregulering for Slemmestadveien og Sundbyveien skal det oppføres 
fylkeskommunal infrastruktur i form av et kollektivknutepunkt med plass til 5 busser, i tråd 
med godkjent teknisk plan. Partene er enige om at et slikt kollektivknutepunkt erstatter krav 
til kollektivholdeplass slik dette fremkommer av Reguleringsplanen § 22, 2.avsnitt. Partene er 
enige om at Utbygger for egen regning og risiko skal prosjektere og opparbeide 
kollektivknutepunktet som en del av sine realytelser. A.Ks bidrag i forbindelse med at tiltaket 
endrer plassering og omfang, er av praktiske grunner lagt til kommunens bidrag til turveien 
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slik at AK i stedet bekoster og besørger turveien i sin helhet. Omfanget av kommunens bidrag 
er beskrevet i avtalens punkt 3. I tillegg skal Utbygger vederlagsfritt avgi nødvendige arealer 
til fylkeskommunen som fremtidig eier av kollektivknutepunktet på gbnr. 238/600. 

Partene er enige om at denne avtalen omhandler tiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av utbyggingsprosjektet for Rortunet. Partene er videre enige om at 
Utbyggers bidrag, sett i sammenheng med øvrige forpliktelser og kommunens bidrag jf 
avtalens punkt 3, er forholdsmessig og innenfor rammene i plan- og bygningsloven kap. 17. 

2.1.2. Standard på tiltakene 
Tiltakene skal opparbeides i tråd med Viken fylkeskommunes til enhver tid gjeldende normer 
på gjennomføringstidspunktet, herunder de krav som er satt i den til enhver tid gjeldende 
gjennomføringsavtale mellom Utbygger og Viken Fylkeskommune/Statens vegvesen (SVV). 

Rekkefølgebestemmelser som ikke oppfylles i utbyggingsavtalen skal løses på annen måte. 

2.1.3 Gjennomføring 

Partene skal utarbeide en felles omforent fremdriftsplan for Realytelsene som skal legges 
frem for formannskapet og kommunestyret sammen med Utbyggingsavtalen. Utbygger 
binder seg til å opparbeide Realytelsene i punkt 2.1. l i samsvar med fremdriftsplanen. 
Vesentlige endringer i fremdriftsplanen krever aksept fra AK. 

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

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

AK kan, samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for Realytelsene, kreve at Utbygger 
sender inn detaljert fremdriftsplan for opparbeidelsen. 

AK har på 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. 

Partene har en gjensidig plik't ti.I å koordinere byggearbeider der disse faller innenfor samme 
tidsrom. 

2.1. 4 Frist for ferdigstillelse 

Realytelsene skal være ferdig opparbeidet og overtatt av AK i henhold til de frister som 
fremgår av Reguleringsplanen og Utbyggingsavtalen. 

Dersom Utbygger har fått dispensasjon etter plan- og bygningsloven for tiltak som utgjør 
Realytelser, 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 1. juni 2024. 

2. I. 5 Kommunal overtakelse av Realytelsene 

De Realytelser som utgjør kommunal infrastruktur skal overtas vederlagsfritt og fri for 
heftelser av AK ved overtakelsesforretning. Realytelsene skal overdras sammen med 
eiendomsretten til grunnen. 

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

2. I. 6 Sikkerhetsstillelse 

Utbygger skal stille sikkerhet for gjennomføring av følgende tiltak 
o_SKVl, 3, 

- o SFl-4 - ' 
- o SSl-3 

o SVGl-4 

Sikkerheten oppgår til: 37 838 000 kroner. 33 millioner kroner stilles som påkravsgaranti fra 
norskregistrert bank og 4 838 000 kroner stilles som morselskapsgaranti fra Schage Eiendom 
AS med samme orq.lyd som en påkravsgaranti . 

Sikkerhetsstillelse skal være stilt senest en uke etter at kommunestyret i Asker har vedtatt 
denne utbyggingsavtalen, eller i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse 
dersom dette skjer først. 

Sikkerhetsstillelsen frigis etter gjennomført overtakelsesforretning og tiltakene er godkjent av 
AK og/eller Viken fylkeskommune. 

Dersom utbygger allerede har stilt tilstrekkelig sikkerhet for opparbeidelse av det aktuelle 
tiltaket, kan kommunen frafalle sikkerhetsstillelse for det samme tiltaket etter 
Utbyggingsavtalen. 

AK kan ta i bruk garantihe.løpet for å gjennomføre rekkefølgekravene det er søkt dispensasjon 
for, herunder endrede løsninger som følge av ny regulering av Slemmestadveien dersom 
utbygger ikke har oppfylt rekkefølgekravene innen tidsfristen i pkt. 2.1.4 siste ledd. Påkrav 
må gjøres gjeldende i tråd med utstedt garanti. 

Dersom AK må bruke sikkerhetsstillelsen for å opparbeide Realytelsene eller tiltak som 
senere avløser disse, skal Utbygger samtidig overdra nødvendig eiendom knyttet til 
Realytelsene etter gjeldende regulering, samt nødvendig areal til fremtidig 
kollektivknutepunkt vederlagsfritt til fylkeskommunen for opparbeidelse av tiltakene. 

Schage Eiendom AS, med organisasjonsnummer 987 566 930, skal fullt ut stå ansvarlig for de 

samme forpliktelsene etter denne avtalen som Utbygger. AK har til enhver tid full rett til å 
kreve forpliktelsene oppfylt fra Schage Eiendom. Erklæring følger av vedlegg 6. 

2.1. 7 Andre.forpliktelser 
Utbygger skal i forbindelse med utarbeidelse av ny detaljregulering, tilrettelegge for mulig 
planskiJt kryssing. 
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3. KOMMUNENS ANSVAR 
3.1. Opparbeidelse av tiltak 
3.1. l Bidragfra kommunen til opparbeidelse av turvei 

AK skal for egen regning og risiko prosjektere og opparbeide turvei fra GF 1 ned mot 
Slemmestad sentrum,jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen§ 6.1. 

Med fullfinansieres menes å bevilge nødvendige midler. Turveien ble i 2018 
kostnadsberegnet til 3 493 440 kroner eks. mva (indeksregulert til fjerde kvartal 2021). I 
etterkant har det vist seg nødvendig med mer omfattende stabilisering av grunnen enn først 
antatt, før stien kan opparbeides. Dette stabiliseringsarbeidet gjennomføres nå som eget 
prosjeki i samarbeid med NVE og har medført betydelige økte kostnader. Prosjektet får en 
estimert totalkostnad på 41 millioner kroner. Forutsetningen for at kommunen i tillegg til 
stabiliseringsarbeidet også skal påta seg å opparbeide hele turveien, er at Utbygger innfrir de 
Realytelser som følger av punkt 2.1.1. 

For det tilfellet at det søkes om ferdigattest for BKB l før turveien er ferdig opparbeidet, vil 
rekkefølgekravet av partene anses tilstrekkehg «sikret» gjennom denne avtale, forutsatt at 
forutsetningene i pkt 3.1.2 ellers er oppfylt. Endelig avgjørelse vedrørende behovet for 
dispensasjon fra denne rekkefølgebestemmelsen må tas av AK.s avdeling for byggesak, som 
forvaltningsmyndighet på området. 

3.1.2 Ferdigstillelsestidspunkt 

AK er forpliktet til å påbegynne prosjektering og opparbeidelse av turveien så snart følgende 
betingelser er oppfylt: 

- Eventuelle grunnerverv er gjennomført/arealer overdratt til og overtatt av AK 
- Eventuelle bruksrettsarealer fra grunneiere langs Bøbekken er stilt til disposisjon 

slik at AK får gjennomført tiltaket 
Stabiliseringsarbeidene langs Bøbekken er gjennomført og prosjektet i samarbeid 
med NVE er avsluttet. 

- Tiltaket er fullt ut finansiert gjennom AK.s budsjettmidler 
- Før opparbeidelse må tiltaket være godkjent av Statsforvalteren og gitt tillatelse av 

avdeling for byggesak. 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen rimelig tid etter at vilkårene over er oppfylt. 

3.2. Drift og vedlikehold 
AK forplikter seg til å drifte og vedlikeholde de ferdigstilte Realytelsene i henhold til normal 
kommunal standard. 

3.3 Andre bidrag 
AK skal arbeide for og eventuelt fremforhandle et økonomisk bidrag fra Viken 
fylkeskommune, som samsvarer med fylkeskommunens fordeler ved opparbeidelsen av 
fylkeskommunal kollektivknutepunkt. 

3.4 Merverdiavgift på kommunale anlegg 
AK forplikter seg, i tråd med forutsetningsvedtak, å legge til rette for at det kan inngås 
justeringsavtaler for mva for kommunal infrastruktur som overtas av kommunen. Dersom 



reglene i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift endres, faller forpliktelsen bort fra 
samme tidspunkt. 

4. DIVERSE 
4.1 Refusjon 
Utbyggingsavtalen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til å fremsette refusjonskrav 
mot tredjeparter etter plan- og bygningslovens kap. 18. 

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. 

4.2 Reglene om offentlige anskaffelser 
I den utstrekning lov t 7. 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 KOF A eller ESA har Utbygger rett og plikt til å bistå AK. 

Utbygger skal dekke AK sine sakskostnader ved eventuell rettslig tvist for domstolene_ 

4.3 Reforhandlinger 
AK tar forbehold om at det i forbindelse med plan- og byggesaksbehandling kan fremmes 
innsigelser, innspill og klager som fører til annen arealdisponering enn forutsatt. Kommunen 
må også bruke den tid som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling. 

Dersom de forutsetninger avtalen hviler på skulle endres vesentlig som følge av forhold som 
partene ikke kan lastes for, kan avtalen reforhandles. 

4.4 Transport av avtalen 
Dersom det gjennomføres et eierskifte av Eiendommen skal Utbyggingsavtalen transporteres 
til den nye eieren. Transport av Utbyggingsavtalen er betinget av AKs skriftlige samtykke, 
men AK kan ikke nekte transport uten saklig grunn. Se punkt 4.5 om virkninger av 
mislighold. 

Utbygger kan ikke avvikle eller på annen måte oppløse selskapet før Utbyggers ansvar etter 
denne avtalen er oppfyit. Dersom Utbygger likevel avvikles etler blir oppløst vil Schage 
Eiendom AS overta Utbyggers samtlige forpliktelser etter denne avtalen. 

4.5 Mislighold 
Mangler som først viser seg etter overtakelsen, og som AK ikke har eller burde ha oppdaget 
ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, plikter Utbygger å utbedre såfremt de er 
påberopt innen rimelig tid. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter 
overtakelsen. 

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 f'ar store økonomiske problemer eller dersom Utbygger 
blir insolvent. 

4.6 Varighet 
Denne avtalen gjelder til samtlige forpliktelser er gjennomført. 

4. 7 Tinglysing 
AK har rett til å tinglyse Utbyggingsavtalen eller ekstrakt av Utbyggingsavtalen som heftelse 
på de eiendommer som omfattes av Utbyggingsavtalen. Utbygger forplikter seg til å medvirke 
til tinglysning av Utbyggingsavtalen. 

AK samtykker til at heftelsen viker prioritet for byggelån, eventuelt konvertert lån, på 
eiendommene. 

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

- Utbygger har opparbeidet samtlige Realytelser, og 
- Overtakelse av Realytelsene er gjennomført i henhold til denne avtalen. 

AK skal under enhver omstendighet slette Utbyggingsavtalen fra grunnbokbladet til 
Eiendommene når Utbyggingsavtalen i sin helhet er bortfalt. 

Utbygger skal tinglyse en bruksrett for gbnr. 238/125, 238/147 og 238/168 til ferdsel over 
f_SKV2. Likevel slik at det ikke kan etableres senere veisperringer for allmennheten til 
samme type ferdsel over f_SKV2. 

4.8 Tvister 
Dersom det oppstår tvist om fortolkningen eller rettsvirkningen av avtalen, skal denne søkes 
løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres av ordinære 
domstoler etter alminnelige regler. 

I tilfelle søksmål er Asker og Bærum tingrett verneting for partene i kontrakten. Ved løsning 
av tvister ved søksmål skal norsk rett legges til grunn. 

4.9 Ikrafttredelse 
Denne avtale er først bindende for AK når kommunestyret har godkjent den og ordføær har 
signert. 

Denne avtale er først bindende for utbygger når person med signaturrett har signert avtalen. 

4.10 Avtale eksemplarer 
Denne avtalen er undertegnet i 3 eksemplarer, ett tii hver av partene og ett til tinglysing. 



5. VEDLEGG 

l. Planbestemmelser til detaljregulering for gbnr. 38/175 mfl. , Rortunet, plan ID 20120281 av 
17.12.2015 

2. Plan.kart til detaJjregulering for gbnr. 38/.175 mfl., Rortunet, plan lD 2012028.1 av 17..12.2015 
3. Utbyggingsområde 
4. Kart som viser omtrentlig plassering av kotlektivknutepunkt ( «bus~"fomtem,) 
5. Kostnadsberegninger 
6. Erklæring fra Schage Eiendom AS 

6. SIGNATUR 

Dato/sted .3 i?./cu-1 J.. tJ} 2 
/!4_/urr/p( 

E~~t;9~ 
Rortunet AS 

Dato/sted ll/f.o-7.,'l. ~~ 

J+0l?>Y~ 
Ordfører, for AK 
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Saksnr.: 15/333 
Planid.: 20120281 
Vedtaksdato: 17.12.2015 

04.12.2015 

PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GBNR. 38/176 
MFL, RORTUNET 

§ 1 Hensikt 
Hensikten med reguleringsplanen er å muliggjøre en videreutvikling og fortetting 
av Slemmestad sentrums randsone. Dette planlegges gjennomført både ved 
etablering av et nybygg for Rortunet kjøpesenter, samt etablering og fortetting 
av boliger både på og rundt senteret. 

§ 2 Arealformål og hensynssoner 
I planen er det regulert områder for følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg 

• bolig/forretn ing (BKBl) 
• blokkbebyggelse (BBBl-4) 
• uteopphold (BUT1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
• kjøreveg (o_SKVl -5 og f_SKVl-2) 
• fortau (o_SFl -4 og f_SF1 -3) 
• gang- og sykkelvei ( o_SGSl-3) 
• gangareal {f_SGG1) 
• sykkelveg-/felt (o_S51-3) 
• torg (f_STl) 
• kollektivholdeplass (o_SKHl-2) 
• parkering ( o_SPA) 
• annen veggrunn tekniske anlegg (o_SVTl) 
• annen veggrunn grøntareal (o_SVGl-5) 

Grønnstruktur 
• naturområde ( GN 1-4) 
• friområde (GFl) 
• vegetasjonsskjerm (GVl-3) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
• naturområde i sjø og vassdrag (o_VNVl) 

Hensynssoner 
• frisiktsone (H140) 
• ras- og skredfare (H310) 
• bevaring naturmiljø (H560) 

Bestemmelsesområde 
• underjordisk parkeringsanlegg (#1-2) 
• gangareal ( #3) 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK {pbl. § 12-7 nr. 10) 

§ 3 Byggetrinn 
Bebyggelsen innenfor området BKBl skal utgjøre byggetrinn 1. Området tillates 
delt inn i flere byggetrinn ved behov. 



Bebyggelsen innenfor omr~dene BBBl-4 skal utgjøre byggetrinn 2. Området 
tilfates delt inn i flere byggetrinn ved behov. 

§ 4 Før tillatelse til tiltak 
§ 4.1 Generelt 
Før tillatelse til tiltak skal: 

• alle arealer som blir berørt innenfor planområdet være sikret rett til 
erverv/bruk 

• teknisk plan for tiltak på fylkesveg være godkjent av Statens vegvesen 
• teknisk plan for kommunale veger samt vann, avløp og overvann foreligge 
• trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen foreligge 
• redegjørelse på hvordan vannet som ledes ut i Bøbekken renses foreligge 
• geoteknisk og hydrologisk undersøkelse foreligge 
• det foreligge en tiltaksplan for miljøtekniske grunnundersøkelser 
• plan som viser løsning for energiforsyning og plassering av trafostasjon 

foreligge 
• miljøoppfølgingsplan for hele tiltaket foreligge 
• støyfaglig utredning foreligge 
• plan for underjordisk parkeringsanlegg foreligge 
• utomhusplan foreligge 
• skjøtselsplan foreligge 

§ 4.2 BBBl-4 
Før det gis tillatelse til tiltak for områdene 8881-4 skal: 

• første byggetrinn etter detaljreguleringen for Vaterland ha fått 
igangsettingstillatelse 

• igangsettingstillatelse for samferdsels- og teknisk infrastruktur foreligge 

§ 4.3 Bøbekken 
Før det gis tillatelse til tiltak i bekken med tilhørende kantsoner som vist i 
plankartet, skal tiltaket godkjennes av Fylkesmannen i Buskerud. 

§ 5 Før midlertidig brukstillatelse 
§ 5.1 BKBl 
Før mid1erttdig brukstillatelse for forretninger og boHger innenfor område BKBl 
gis skal: 

• felles nærlekeplass være opparbeidet 
• støyskjerming på tak og øvrig støyreduserende tiltak, inkludert tiltak for 

gnr. 38 bnr. 1291 147, 362, 453 og 514, være opparbeidet 
• underjordisk parkeringsanlegg og parkeringsplasser på terreng være 

opparbeidet 
• o_SKVl, 3 og 5 være opparbeidet 
• o_SFl-4 være opparbeidet 
• o_S51-3 være opparbeidet 
• o_SVGl -4 være opparbeidet 
• f_SKVl og 2 være opparbeidet 
• f_Sfl-3 være opparbeidet 
• f_STl være opparbeidet 
• Gfl være opparbeidet 
• GN 1 og 4 være opparbeidet 
• GVl være opparbeidet 
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• o_SKV2 være opparbeidet eller sikret 
• o_SGS1 være opparbeidet eller sikret 
• o_SKHl og 2 være opparbeidet eller sikret 
• o_SVTl være opparbeidet eller sikret 

§ 5.2 8B81-4 
Før midlertidig brukstillatelse for boliger innenfor område 8B61-4 gis skal: 

• felles nærlekeplass være opparbeidet 
• støyreduserende tiltak være etablert 
• gangareal innenfor #3 være opparbeidet 
• underjordisk parkeringsanlegg være opparbeidet 
• o_SKV4 være opparbeidet 
• o_SPA være opparbeidet 
• o_SGS2 være opparbeidet 
• o_SVGS være opparbeidet 
• GV2 og 3 være opparbeidet 
• GN2 og 3 være opparbeidet 
• BUTl være opparbeidet 
• kollektivfelt i o_SKV1, i planområdets lengde, være opparbeidet eller sikret 
• skal egen plansak for planfri kryssing av fv. 165 (Slemmestadveien) mot 

skole/idrettsanlegg, være igangsatt 

§ 6 Før ferd~gattest 
§ 6.1 BKBl 
Før det gis ferdigattest for området BKB1 skal: 

• utearealene p~ taket være opparbeidet 
• f_SGGl være opparbeidet 
• turveg, fra GF1 ned mot Slemmestad sentrum, være opparbeidet eller 

sikret 

§ 6.2 BBBl-4 
Før det gis ferdigattest for områdene BBBl-4 skal: 

• gang- og sykkelvei langs Odalsveien, fra o_SGS2 til krysset 
Odalsveien/Kirkealleen, være opparbeidet eller sikret 

GENERELLE BESTEMMELSER (pbl. § 12-7) 

§ 7 Estetisk veileder 
Estetisk veileder for Rortunet, datert 09.11.2015, er bindende for planområdet. 
Bebyggelsen og utearealer skal gis en utforming av god kvalitet og utformes slik 
at det samspiller både estetisk og bruksmessig. Den estetiske veilederen viser 
eksempler på løsninger som tilfredsstiller krav til funksjon, utforming og estetikk. 

§ 8 Universell utforming 
Prinsippene for unfversell utforming skal legges tri grunn ved utforming av 
fellesarealer og trafikkanlegg. 

Ved nyplanting av fellesarealer skal det kun benyttes vekster med lite 
allergifremkallende pollenutslipp. Se for øvrig den estetiske veilederen. 

§ 9 Differensierte leilighetsstørrelser 
Det tillates ikke leiligheter mindre enn 40 m2 • 

3 



Fordelingen mellom leilighetstyper skal være som følger: 
• Maksimalt 20 % skal være 2-roms leiligheter. 
• Maksimalt 50 % skal være 3-roms leiligheter. 
• Resterende boliger skal være 4-roms leiligheter eller større. 

§ 10 Avstand mellom bygninger 
Mellom motstående bygninger og felles uteoppholdsareal skal 
høyde/lengdeforhold være minimum bredde > 1 x høyde. Avstanden mellom 
motstående bygninger måles mellom bygningenes fasadeliv (-utkragede 
balkonger) som avgrenser felles uteoppholdsareal. Avstanden mellom 
motstående balkonger skal dog ikke på noe punkt være mindre enn 12 meter. 

§ 11 Støy 
Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 

Det tillates avvik fra grenseverdiene under forutsetning av at: 
• minimum 50 %1 av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet har 

vindu mot stille side, dvs. en side som ikke overstiger Loen55 dB. Herunder 
skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. Se eksempler i den 
estetiske veilederen datert 09.11.2015. 

• kravet til maks støy p~ utearealer gjelder for en av balkongene for boliger 
med to balkonger 

• hver bruksenhet har lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul 
støysone for minimum 50 % av uteoppholdsarealene 

Det tillates innglassing av støyutsatte balkonger. 

Det skat utarbeides en støyfoglig utredning. Utredningen skal inneholde 
dokumentasjon på at grenseverdiene for støy overholdes, samt beskrive 
nødvendige støyreduserende tiltak. Utredningen for felt BKB1 skal også omfatte 
gnr. 38 bnr. 129, 147, 362, 453 og 514. 

§ 12 Tekniske anlegg 
Tekniske løsninger og tekniske behov/rom, trafo med mer, skal løses innen 
bygningsmassen. Containere og annet tillates heller ikke utenfor bygg. Tekniske 
installasjoner for området BKBl skal inngå som en del av den totale utformingen. 

Avfallshåndtering og varelevering skal skjermes mot omkringliggende bebyggelse 
mht. støy og innsyn. 

Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. Dette gjelder 
også internt i planområdet. 

Det skal avsettes plass til ny nettstasjon inne i kjøpesenteret, samt innenfor 
område BBB 1 eller 3. 

Tekniske anlegg som skal overtas av Røyken kommune skal prosjekteres, utføres 
og overtas iht. kommunens overtakelsesprosedyre. 
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§ 13 Miljøoppfølgingsplan 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tr~d med NS 3466 som skal 
redegjøre for: 

• aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak 

• hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden 
• håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden. Vannkvaliteten i Bøbekken skal overvåkes i forkant av og 
under anleggsfasen. 

§ 14 Skjøtseisplan 
Det skal utarbeides en skjøtseisplan av fagkyndig biolog. Skjøtseisplanen skal 
beskrive hvordan vegetasjon skal bevares og beskyttes samt redegjøre for 
hvordan Bøbekken sikres før, under og etter ti ltak. 

Det må legges spesielt vekt på spredning av fremmede arter som kanadagullriss, 
sikring av kantsone samt fiskeyngel i yng leperioden. Dersom masser skal 
transporteres ut av området, m~ disse behandles på forsvarlig måte. Det stil les 
krav om rengjøring av maskiner og utstyr for å forhindre fare for spredning av 
svartelistede arter. 

§ 15 Overvann 
Overvann skal håndteres på egen grunn innenfor planområdet, som vist med 
eksempel i estetisk veileder. Overvannet tillates ledet til Bøbekken etter 
fordrøyning. 

Redegjørelsen på hvordan vannet som ledes ut i Bøbekken skal renses, må 
beskrive risiko for forurenset overvann, samt redegjøre for avbøtende tiltak før 
vannet ledes ut i Bøbekken. 

§ 16 Utomhusplan 
Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1: 200. Takplan for 
kjøpesenter/bolig inngår som en del av utomhusplanen. Utomhusplanen skal 
vise: 

• bebyggelsens plasserin~ i plan og høyde 
• bebyggelsens høyde malsatt ved inngangspartiet 
• biloppstillingsplass på terreng 
• kjøreveier og gangforbindelser med profiler og høydeangivelse 
• koter med eksisterende og prosjektert terreng 
• plassering av terrengforstøtning, trapper og ev. gjerder og avskjerming 
• stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde 
• utforming, opparbeidelse og utrustning av lekearealer 
• plassering av ev. tekniske installasjoner og belysning 
• eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 
• sykkelparkering 
• snølagring 
• plassering av flagg/pyloner 

§ 17 Illustrasjonsplan 
Bebyggelse, utearealer og terreng skal plasseres og utformes etter de 
prinsippene som er vist på illustrasjonsplan datert 14.09.2015. 
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§ 18 Terrenginngrep 
Terreng skal i prinsippet være som angitt på illustrasjonsplanen datert 
14.09.2015. 

Ved større avvik i høyder enn 1 meter fra illustrasjonsplanen, skal avvikene 
redegjøres for ved byggesøknad. 

§ 19 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete 
kulturminner1 må arbeidet stanses straks, og utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5 nr. 1) 

§ 20 Forretning/bolig, felt BKB1 
§ 20.1 Formål 
Innenfor området tillates etablering av forretning/kjøpesenter med tilhørende 
næring/kontor, bevertning og boHger med tilhørende parkering, tekniske anlegg, 
plasser, boder og lignende. 

§ 20.2 Utnyttelse 
Det tillates etablering av inntil 25 000 m2 BRA handelsareal. Av dette kan 
maksimalt 1 500 m 2 BRA benyttes til bevertning. 

Tekniske anlegg, varemottak og parkeringskjeller skal ikke medregnes i BRA. 
BRA skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Det vil si for bygninger med 
etasjehøyde over 3 meter, skal det ikke beregnes bruksareal som om det var lagt 
et horisontalplan for hver tredje meter. 

Det tillates etablering av inntil 130 boliger på taket av forretningsarealene. 
Boliger på tak kan dekke inntil maksimalt 35 % BYA av det totale takarea let der 
det ligger forretningsarealer eller varemottak under. 

§ 20.3 Høyder 
Forretningsarealet/kjøpesenteret skal etableres på bakkeplan samt plan 2, og 
tillates med maksimal gesimshøyde på K+23. 

Over K+23 tillates etablering av plantekar, vegetasjon, pergolaer, sol- 1 støy- og 
vindskjerming. 

Boligene på taket skal oppføres med variasjon i byggehøydene, med naturlig 
trapping ned mot fasadelivene. Maksimal gesimshøyde er K+36, dersom ikke 
annet er angitt på plankartet. Inntil 30 % av bebyggelsen tillates oppført med 
gesimshøyde på K + 39. 

Heis- og trapperom samt tekniske installasjoner tillates inntil K+40,5. 

For boligbebyggelse med maksimal gesimshøyde på K+30, tillates det etablert 
takterrasser. Maks 50 % av takflaten til disse boligene tillates bebygget med 
maksimal gesimshøyde K+33. 
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§ 20.4 Minste uteoppholdsareal (MUA) 
20.4.l Felles uteoppholdsareal 
Det skal avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Minimum 
50 % av felles uteoppholdsareal skal etableres på bakken. Tilliggende friarealer, 
GFl og GNl, kan medregnes i beregningen av MUA. 

Dersom det blir søkt om brukstillatelse for boliger i perioden 1. november til og 
med 30. mars, skal uteoppholdsarealer være opparbeidet innen 30. september 
kommende vekstsesong. 

20.4.2 Privat uteoppholdsareal 
Hver boenhet fra 50 m2 BRA og større, skal ha minimum 10 m2 privat 
uteoppholdsareal i form av balkong, takterrasse eller hage. 

Hver boenhet under 50 m2 BRA, skal ha minimum 3 m2 privat uteoppholdsareal i 
form av balkong/fransk balkong eller hage. 

20.4.3 Nærlekeplass 
Det skal avsettes minimum 1 000 m2, ev. 2 x 500 m2 felles nærlekeplass 
innenfor område GFl og/eller på taket innenfor område BKB1 ved etablering av 
to lekeplasser. Utformingen av lekeplass fremgår av den estetiske veilederen. 

Dersom det blir søkt om brukstillatelse for boliger i perioden 1. november til og 
med 30. mars, skat lekeplasser være opparbeidet innen 30. september 
kommende vekstsesong. 

§ 20.5 Byggegrense 
Bebyggelsen skat plasseres innenfor byggegrensene angitt Få plankartet. Dersom 
ikke annet er angitt sammenfaller byggegrensen med formaisgrensen. 
Der hvor byggegrensen sammenfaller med formålsgrensene, kan bebyggelsen 
plasseres inntil formålsgrensen. 

Det tillates etablering av sikringstiltak som spunt/forstøtningsmurer og lignende 
utover byggegrensene og formålsgrensene mot vegareal som vist på plankartet. 

§ 20.6 Utforming 
Bebyggelse skal utformes med variasjon, men skal ha slektskap i materialvalg og 
volumoppbygging, jf. den estetiske veilederen datert 09.11.2015. 

Fasade/tak skal utformes som en del av landskapet, og dempe byggets 
framtoning mot torget, Kirkealleen, Slemmestadveien og Sundbyveien. 

Boliger på tak (over ca. K+23) skal utformes som lamellbebtggelse og/eller 
rekkehus. Bebyggelsen skal utformes slik at monotoni unngas. 

Boligblokker på tak skai lande på terrenget der de stikker ut mot/møter 
kjøpesenterfasaden. Den delen som lander på terreng skal tas i bruk som 
oppgang til boliger etc., jf. den estetiske veilederen datert 09.11.2015. 
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Bebyggelsen kan ha flate tak. Takene over forretningsarealene skal utformes 
som et taklandskap, og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske 
uttrykk. Det tillates etablering av takhager, takterrasser og grønne tak (sedum
matter, gress og lignende). 

Der tak på underjordisk konstruksjon s-kal beplantes, skal arealene overdekkes 
med et vekstjordlag med minimum tykkelse som angitt under: 

• gress: vekstjordlag O ,4 m 
• busker under 0,5 m høyde: vekstjordlag 0,5 m 
• busker over 0,5 m høyde: vekstjordlag 0,7 m 
• trær: vekstjordlag 1 rn 

Det skal tilrettelegges for opphold og variert utforming med vegetasjon og/eller 
møblering, vindskjerming, støyskjerming og klimatilpasning i tråd med estetisk 
veileder. Plassering, utforming av og høyder på støyskjermer skal dokumenteres 
ved byggesak. Støyskjerming på tak skal inngå som en integrert del av fasade-/ 
gesimsutformingen. 

Forretningsarealene skal ha kundeadkomst fra fasaden mot Slemmestadveien, 
f_ST1 samt fra områdene GF1 eller GN1 i direkte tilknytning til gangbroen. 

Inn- og utkjøring skal etableres fra f_SKVl og 2. 

Skilting i forbindelse med kjøpesenteret, skal utføres i tr~d med den estetiske 
veilederen og fremkomme på fasadetegninger ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 

§ 20. 7 Parkering 
20. 7 .1 Parkering for forretning 
Det skal avsettes minimum 1 parkeringsplass per 100 rn2 forretningsareal 
( = minimum 250 plasser). Av disse plassene skal minimum 100 plasser være 
forbeholdt pendlerparkering/innfartsparkering. 

Det skal avsettes minimum 1 sykkelparkeringsplass per 200 m2 BRA 
forretningsareal ( = 125 plasser). Plasser for forretningsareal skal plasseres nær 
inngang, og minimum 1/3 av plassene skal etableres under tak. 

20.7.2 Parkering for bolig 
Det skal avsettes minimum 1 parkeringsplass per bolig. 

Det skal avsettes 1 sykkelparkeringsplass for hver 2-roms leilighet. 
Det skal avsettes 2 sykkefparkeringsplasser for hver 3-roms leifighet eller større. 
Minimum 50 % av sykkelparkeringen for boliger skal plasseres under tak i 
tilknytning til innganger, i parkeringskjeller eller ved boder. 

§ 20.8 Avfallsh~ndtering 
Det skal opparbeides felles avfallsstasjon for boligene, med plass til 
kildesortering. Avfallshåndtering for forretnings-/næringsvirksomhet skal skje 
innendørs, fortrinnsvis ved varemottak. 
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§ 21 88B1-8884 
§ 21.1 Formål 
Områdene kan benyttes til blokkbebyggelse. 
Inntil det etableres boliger på område BBBl, tillates dagligvare opprettholdt. 

§ 21.2 Utnyttelse 
Det tillates etablert inntil 90 boliger innenfor området. 
Tillatt grad av utnytting for de enkelte feltene fremgår av plankartet. 

§ 21.3 Høyde 
Det skal være variasjon i byggehøydene. Maksimal gesimshøyde er K+26, 
dersom ikke annet er angitt. Minimum 15 % av samlet bebyggelse skal oppføres 
med gesimshøyde på K+23. Inntil 30 % av samlet bebyggelse tillates oppført 
med gesimshøyde på K+29. 

Heis- og trapperom samt tekniske installasjoner tillates inntil 1,5 m over tillatt 
gesimshøyde. Slike rom tillates plassert helt ut i fasadelivet. 

Over K+23 tillates etablering av ptantekar, vegetasjon, pergolaer, sol-, støy- og 
vindskjerming. 

Mindre boder, sykkeltak el. som oppføres utenfor byggegrensen jf. § 21.5 tredje 
ledd, skat ha maksimal møne- og gesimshøyde på 3,5 meter. 

§ 21.4 Minste uteoppholdsareal (MUA) 
21.4.1 Felles uteoppholdsareal 
Det skal avsettes minimum 45 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Minimum 
50 % av de felles uteoppholdsarealene skal etableres på bakken. MUA kan 
beregnes samlet for områdene BBBl-4. 

Dersom det blir søkt om brukstillatelse for boliger i perioden 1. november til og 
med 30. mars, skal uteoppholdsarealer være opparbeidet innen 30. september 
kommende vekstsesong. 

21.4.2 Privat uteoppholdsareal 
Hver boenhet fra 50 m 2 BRA og større, skal ha minimum 10 m2 privat 
uteoppholdsareal i form av balkong, takterrasse eller hage. 

Hver boenhet under 50 m 2 BRA, skal ha minimum 3 m 2 privat uteoppholdsareal i 
form av balkong/fransk ba lkong eller hage. 

21.4 .3 Nærlekeplass 
Det skal avsettes minimum 1 000 m2, ev. 2 x 500 m2, felles nærlekeplass 
innenfor og/eller i tilknytning til BUT1. 

Dersom det blir søkt om brukstillatelse for boliger i perioden 1. november til og 
med 30. mars, skal lekeplasser være opparbeidet innen 30. september 
kommende vekstsesong. 
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§ 21.5 Byggegrense 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene. Dersom annet ikke er 
angitt, sammenfaller byggegrensen med formålsgrensene. Der hvor 
byggegrensen sammenfaller med formålsgrensene, kan bebyggelsen plasseres 
inntil formålsgrensen. 

Det tillates plassering av støyskjermer utenfor angitte byggegrenser, men 
innenfor formålsgrensene, innenfor områdene B8B1, 3 og 4 og GV2-3. 

Mindre boder, sykkeltak el., kan oppføres utenfor angitte byggegrenser, men 
innenfor formålsgrensene, innenfor områdene BBBl-4, BUTl og GV2-3 . 

Underjordisk parkeringskjeller kan etableres utover angitte byggegrenser, men 
innenfor formålsgrensene, innenfor områdene BBBl-4, BUTl og GV2-3. 

Det tillates plassering av nedkjøringsrampe til parkeringskjeller utover 
byggegrenser og formålsgrenser. 

Det tillates etablering av sikringstiltak som spunt/forstøtningsmurer og lignende 
utover byggegrensene og formålsgrensene mot vegareal som vist på plankartet. 

§ 21.6 Utforming 
Bebyggelsen skal utformes med variasjon, men skal ha slektskap i materialvalg 
og volumoppbygging. Lange fasader skal utformes slik at monotoni unngås. 
Bygningsvolum skal være forskjøvet i forhold til hverandre. Det skal etableres 
passasjer/siktlinjer mellom bygningsrekkene, i tråd med illustrasjonsplan datert 
14.09.2015. 

Det tillates ikke ensidig nordvendte boenheter eller boenheter med kun 
nordvendt balkong. 

Det skal etableres støyskjermer inne på området. Plassering, utforming av og 
høyder på støyskjermer skal dokumenteres ved byggesak. 

Støyskjerming på tak skal inngå som en integrert del av fasade-/ 
gesimsutform ingen. 

Ved etablering av underjordisk parkeringsanlegg skal det sikres tilstrekkelig 
overdekning for beplantning . Der tak på underjordisk konstruksjon skal 
beplantes, skal arealene overdekkes med et vekstjordlag med minimum tykkelse 
som angitt under: 

• Gress: 
• Busker under 0,5 m høyde: 
• Busker over 0,5 m høyde: 
• Trær: 

§ 21. 7 Avfallshåndtering 

vekstjordlag 0,4 m 
vekstjordlag 0,5 m 
vekstjordlag 0, 7 m 
vekstjordlag 1 m 

Det skal opparbeides felles avfallsstasjon med nedgravde renovasjonsløsninger. 
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§ 21.8 Parkering 
21. 8 .1 Boligparkering 
Det skal avsettes minimum 1 parkeringsplass per bolig. 

21. 8.2 Sykkelparkering 
Det skal avsettes 1 sykkelparkeringsplass for hver 2-roms leiligheter. 
Det skal avsettes 2 sykkelparkeringsplasser for hver 3-roms leilighet eller større. 
Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal plasseres under tak i tilknytning til 
innganger, i parkeringskjeller eller ved boder. 

21. 8. 3 Gjesteparkering 
Det skal avsettes 10 gjesteparkeringsplasser under terreng og minimum 3 
gjesteparkeringsplasser på terreng. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5 nr. 2) 

§ 22 Kjøreveg, o_SKV1-6 
§ 22.1 o_SKVl 
o_SKV1 (Slemmestadveien) skal opparbeides som miljøgate iht. teknisk plan 
godkjent av Statens vegvesen. 

Innenfor areal avsatt til kollektivfelt på o_SKV1 skat det, i området mellom 
o_SKV3 og f_SKV2, tilrettelegges for kollektivholdeplass, taxiholdeplass og ev. 
stopp for av/pålessing samt "kiss & ride". Innholdet i området skal fremkomme 
av den tekniske planen. 

§ 22.2 Lysregulerte kryss 
Kryssene o_SKV1/f_SKV2 (Slemmestadveien/Kirkealleen) og o_SKV1/o_SKV3 
(Slemmestadveien/Sundbyveien) skal utbedres med lysregulerte kryss iht. 
tekniske tegninger godkjent av Statens vegvesen. 

§ 22.3 f_SKV2 og o_SKV3 
f_SKV2 og o_SKV3 (Kirkealleen og Odalsveien) skal omlegges i tråd med 
godkjente tekniske planer og utomhusplaner. 

§ 23 Fortau, o_Sf 1-6 
Fortau skal opparbeides i tråd med godkjente tekniske planer og utomhusplaner. 

§ 24 Torg, f _STl 
Det skal etableres et torg mellom Slemmestad kirke og hovedadkomsten til 
senteret. Torget skal kunne benyttes til ulike tilstelninger, arrangementer og 
lignende av både det offentlige og det private, kirken og senteret. Torget skal 
opparbeides i tråd med illustrasjonsplanen og den estetiske veilederen. 

Det tillates parkering av biler på torget, i tråd med illustrasjonsplanen. 
Bilparkeringen skal være forbeholdt kirken. 

§ 25 Gang- og sykkelveg, o_SGSl-3 
Gang- og sykkelveger skal opparbeides i tråd med godkjente tekniske planer og 
utomhusplaner. Området o_SGS3 skal være kjørbart. 
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§ 26 Sykkelfelt, o_SSl-3 
Sykkelfelt skal opparbeides i tråd med godkjente tekniske planer og 
utomhusplaner. 

§ 27 Annen veggrunn teknisk anlegg, SVTl 
Området er avsatt til fremtidig etablering av kollektivfelt eller fortau med grøft. 

§ 28 Annen veggrunn grøntareal, o_SVGl-5 
Alle områder skal være tils~dd, tilplantet eller tilrettelagt for revegetering innen 
nærmeste vekstsesong, eller senest innen ett år etter at tilhørende veganlegg er 
tatt i bruk. 

§ 29 Parkering, o_SPA 
Det skal etableres bakkeparkering langs Odalsveien i tråd med godkjent 
utomhusplan. Parkeringsarealene skal deles opp med innslag av trær. 

GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5 nr. 3) 

§ 30 Naturområde, GNl-4 
Områdene kan beplantes med stedegen vegetasjon i tråd med den estetiske 
veilederen. Det skal utarbeides en skjøtseisplan for området. Ved ny utforming 
skal det legges vekt på variert vegetasjon. Friske, større trær og naturelementer 
skal bevares og innarbeides om mulig. 

Innenfor områdene GN2-4 skal det opparbeides en gruset tursti/fiskesti. Det 
tillates etablering av lekeinstallasjoner i naturmaterialer i tråd med den estetiske 
veilederen. 

Det tillates plassering av fordrøyningsmagasin i områdene GNl-3. 

§ 31 Friområde, GFl 
Friområdet skal opparbeides som en park åpen for allmenn bruk. Området skal 
opparbeides med lekearealer, oppholdsplasser med mer. Det tillates etablering 
av lekeapparater, trapper/ramper og amfier tilhørende senteret og 
boligbebyggelsen. Det tillates at felles nærlekeplass for BKBl etableres innenfor 
området. 

Mindre bygg som tjener bruken av området, eksempelvis paviljonger el., tillates 
etablert med inntil 30 m2 BYA. Maksimal gesimshøyde per bygg er 3,5 meter. 

Området skal opparbeides med høy kvalitet med vekt på utforming, møblering og 
soneinndeling. Arealene skal utstyres, arronderes og beplantes slik at de innbyr 
til lek og sosialt fellesskap for alle aldersgrupper. Arealene skal opparbeides med 
en kombinasjon av harde og myke overflater, beplantning og møblering i tråd 
med den estetiske veilederen. 

Det skal opparbeides en turveg gjennom området med mulighet for tilknytning 
ned mot Slemmestad sentrum. 

Friområdet, inkludert turvegen, skal være godt opplyst. 

Det tillates plassering av fordrøyningsmagasin i området. 
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§ 32 Vegetasjonsskjerm, GVl 
Det skal etableres en trerekke mot gbnr. 38/147 (Heimen) som buffer mot 
eksisterende bebyggelse, i tråd med illustrasjonsplanen. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl. § 12-5 nr. 6) 

§ 33 Bøbekken, o_VNVl 
Bøbekken tillates hevet/demmet med terskler og lignende i tråd med den 
estetiske veilederen datert 09.11.2015. 

Det tillates fylling/utskifting av masser i og ved Bøbekken, innenfor områdene 
GFl og GNl-3. 

HENSYNSSONER 

§ 34 Sikringssone frisikt, H140 
Frisiktsonene fremgår av plankartet. Innenfor disse sonene skar det ikke være 
sikthinder som er høyere enn 0,5 meter over fluktlinjen mellom de tilstøtende 
vegbanene. 

§ 35 Ras- og skredfare, H310 
Innenfor hensynssonen er det fare for kvikkleireras. 

Som en del av byggesaksbehandlingen skal det redegjøres for hvilke avbøtende 
sikringstiltak som skal iverksettes. Geoteknisk fagkyndig skal dokumentere 
sikkerheten for gjennomføringsfasen og for situasjonen etter utbyggingen. 
Tiltaket må ikke forverre stabiliteten i området. 

§ 36 Bevaring naturmiljø, H560 
Innenfor hensynssonen skal søknad om tiltak i bekken med tilhørende kantsoner 
som vist på plankartet, oversendes Fylkesmannen i Buskerud med detaljerte 
tegninger som viser hvordan tiltaket planlegges gjennomført. 

Dersom tiltaket kan ha negative virkninger for allmenne interesser jf. 
vannressursloven, skal søknad om tiltak også oversendes NVE for uttalelse. 

BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl. § 12-7) 

§ 37 Parkeringsanlegg, #1 
Området skal benyttes til underjordisk parkeringsanlegg. 

Anlegget kan etableres innenfor områdene BKB1, f_ST1, f_SF2 og 3, f_SKV2 og 
GV1 innenfor bestemmelsesområdet som vist på plankartet. Det tillates ikke 
etablering av parkeringsanlegg utover formålsgrensen mot områdene o_SFl, 2 
og 4, o_SGS3, GF1, GNl og 4. 

§ 38 Parkeringsanlegg, #2 
Området skal benyttes til underjordisk parkeringsanlegg. 

Anlegget kan etableres innenfor områdene BBBl-4, BUTl og GV2-3 innenfor 
bestemmelsesområdet som vist på plankartet. Det tillates ikke etablering av 
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parkeringsanlegg utover formålsgrensen mot områdene o_SGS2, f_SFl og 
GN2-3. 

§ 39 Gangareal, #3 
Innenfor bestemmelsesområdet skal det etableres et gangareal. Arealet skal 
opparbeides slik at det er kjørbart og skal være godt opplyst. Omr~det skal 
stenges med bom i enden ved f_SF1. Det tillates likevel kjøring for 
utrykningskjøretøy og varelevering mv. til inngangene til boligbyggene. 

Dato: .J3 :. as.: .. ()Q/ b 

~//~t;:_ 
Eva Noren Eriksen 
ordfører 
Røyken kommune 

-
" 
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Kartutsnitt som viser utbyggingsområdet iht. utbyggingsavtalen. 

Området til kollektivknutepunkt skal begrenses ti l det behovet det er 

for tomt til løsningen 



Kart som viser omtrentlig plassering av nytt kollektivknutepunkt 
( «Bussto1nten») 



Kostnadsberegning av de rekkefølgekrav som Utbygger skal 
opparbeide i Utbyggingsavtalen 

Opprinnelig Inkl. uforutsette+ 
kostnadsberegning, uspesifiserte 
2018* kostnader 

Tiltak Navn (NOK) X 1.5 

o SKV1 Stemmestadveien, 11467000 17 200 500 
Sundbyveien 

o SKV3 Slemmestadveien, 2 415 000 3 622 500 
Sundbyveien 

o SKV 5 Stemmestadveien, 600 000 900 000 
Sundbyveien 

o SF1 Slemmestadveien, 1 220 000 1 830 000 
Sundbyveien 

o SF2 Slemmestadveien, 584 000 876 000 
Sundbyveien 

o SF3 Stemmestadveien, 273 000 409 500 
Sundbyveien 

o SF4 Slemmestadveien, 314 000 471 000 
Sundbyveien 

o SS1 Slemmestadveien 1 929 000 2 893 500 

o SS2 Stemmestadveien 917 000 1 375 500 

o SS3 Slemmestadveien 403 000 604 500 

o SVG1 Slemmestadveien, 186 000 279 000 
Sundbyveien 

o SVG2 Slemmestadveien, 931 000 1 396 500 
Sundbyveien 

o SVG3 Slemmestadveien, 442 000 663 000 
Sundbvveien 

o SVG4 Slemmestadveien, 416 000 624 000 
Sundbyveien 

o SGS1 Sundbyveien 450 000 675 000 

o SKH1 Sundbyveien 155 000 232 500 

o SVT1 Slemmestadveien 4 657 000 6 985 500 

SUBTOTAL 27 359 000 41038500 

Indeksregulering veg i 
dagen (basisår 1.kv 
2004 =100) 

Indeks 4kv. 2021 192,6 

Indeks 4kv. 2018 173,4 

Endring 11,073% 

Inkl. 
Indeksregulering 

X 11.073% 
19 105 054 

4 023 607 

999 654 

2 032 630 

972 997 

454 843 

523 152 

3213888 

1 527 804 
671 434 

309 893 

1 551 130 

736 412 

693 093 

749 740 

258 244 

7 758 981 

45 582 555 



Utregning av anleggsbidrag i kr/ m2 BRA i prosjektet 

Utregning av anleggsbidrag i kr /m2 BRA 

Anleggsbidrag totalt 45 582 555 NOK 

BRA bolig 10 268 m2 

BRA næring 17 000 m2 

Total BRA 27 268 m2 

Anleggsbidrag 1672 
NOK/m2 
BRA 

Utregning av anleggsbidrag inkl. ev. ny 
koltektivknutepunkti kr/m2 BRA 

Anleggsbidrag totalt 45 582 555 NOK 

Ny kollektivknutepunkt 10 000 000** NOK 

Total 55 582 555 NOK 

BRA bolig 10 268 m2 

BRA næring 17 000 m2 

Total BRA 27 268 m2 

Anleggsbidrag 2038 
NOK/m2 
BRA 

*Opprinnelig kostnadsberegning av tiltakene er utført av Veidekke, 05.12.2018 etter bestilling 
fra Rortunet AS. 

** Kostnadsestimat/Anbud fra Hermansen Maskin AS,+ uforutsette og uspesifiserte 
kostnader. Beregning er foretatt av Rortunet AS. 
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Vedlegg 6 

ERKLÆRING 

for 

Rortunet 

gbnr. 238/176 i Asker kommune 

Utbyggingsavtale for Rortunet gbnr. 23&/176 i Asker kommune av 1. februar 2022 
(Utbyggingsavtalen) pålegger Rortunet AS, org.nr. 935 803 535, og Asker 
kommune, org.nr. 920 125 298, nærmere rettigheter og forpliktelser ved 
utbyggingen av gbnr. 238/176 samt fradelte eiendommer fra disse. 

Schage Eiendom AS, org.nr. 987 566 930" står fullt ut ansvarlig for Rortunet AS' 

forpliktelser etter Utbyggingsavtalen. Asker kommune har til enhver tid full rett til 

å kreve forpliktelsene oppfylt fra Schage Eiendom AS. 

Dersom Rortunet AS awikles eller oppløses overtar Schage Eiendom AS alle 

Rortunets forpliktelser etter Utbyggingsavtalen. 

For Schage Eiendom AS 

Administrerende direktør 


