
 

Svar på spørsmål til formannskapet vedrørende henvendelse 
fra styret i Odden Marina Boligsameie (OMBS) i Slemmestad 
(OMBS) fra Ole J. Johansen (FrP) 
 

Til: Formannskapet 

Fra: Kommunedirektør 

  

         

Det vises til henvendelse fra styret i Odden Marina Boligsameie (OMBS) i 
Slemmestad (OMBS). Sameiet har gjentatte ganger påpekt det man opplever som 
dårlig samskaping fra kommunens side, med mangelfull kommunikasjon og 
informasjon. Sameiet føler seg overkjørt.  
  
Det fremstår som lite heldig at Asker kommune ikke synes å ta sine egne erklærte 
målsettinger om samskaping på alvor, ei heller FNs bærekraftmål om samarbeid.  
  
Det er gjort oppmerksom på at de 2-3 parkeringsplassene for funksjonshemmede 
forsvinner gjennom at AK skal etablere "park" (som angitt i reguleringsplanen) på 
utstikkeren (på folkemunne kalt "sukkerbiten). De som parkerer der i dag er blant de 
svakeste i samfunnet og for mange av disse er det ikke fysisk mulig å gå fra sentrum 
til lege, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor. 
  
Også tidligere har det kommet henvendelser om kommunens fremferd ifm. 
Slemmestad-utviklingen. Ved utvikling av områder, som her Slemmestad, synes det 
som en mer fornuftig tilnærming med dialog og samarbeid med berørte grunneiere, 
næringsdrivende og andre, enn at mange mennesker føler seg overkjørt. 
  
Spørsmål: 
  

• Hvordan kan kommunen forbedre samhandlingen med berørte aktører i 
forbindelse med Slemmestad-utbyggingen, slik at FNs bærekraftmål om 
samarbeid og kommunens egen målsetting om samskaping blir tatt på alvor? 

• Vil kommunedirektøren komme tilbake med en sak til politisk nivå, der «park» 
på utstikkeren droppes slik at 3 parkeringsplasser for funksjonshemmede kan 
opprettholdes på dette området? 
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• Alternativt: Hvordan vil kommunedirektøren legge til rette for at 3 
parkeringsplasser for funksjonshemmede på området blir ivaretatt? 

 

Svar: 

Asker kommune forstår at parkeringssituasjonen for Slemmestad brygge er litt 
spesiell. Det har vært forutsatt/regulerte løsninger som av forskjellige grunner ikke er 
gjennomført i området. Slik vi vurderer saken er det ikke etablert det antallet 
parkeringsplasser som er forutsatt. I en periode har derfor besøkende til området 
benyttet tilgjengelige parkeringsplasser utenfor området. I forbindelse med 
utbyggingen av Vaterland er disse plassene ikke lengre tilgjengelige.  
 
Eiere av eiendommer i Asker er selv ansvarlig for å bringe til veie et nødvendig antall 
parkeringsplasser. Her er antallet styrt av bestemmelsene i reguleringsplanen. I dette 
tilfellet er det disse bestemmelsene som gjelder:  
 

 
   
Utbyggingen her har skjedd og skjer i privat regi. Asker kommune er plan- og 
bygningsmyndighet, men står ikke selv for å etablere parkeringsplasser for private. 
Ved behov for endringer må eierne fremme søknad til kommunen med en løsning de 
mener er hensiktsmessig i området. Dette må fortrinnsvis skje innenfor gjeldende 
reguleringsplaner. Hvis dette ikke er mulig, kan det søkes om dispensasjon eller 
eventuelt reguleringsendring. Kommunens administrasjon er selvsagt åpen for dialog 
om løsninger, men det er viktig å poengtere at det er eierne/utbyggerne sitt ansvar å 
løse nødvendig parkering.  
  
Når det gjelder de siste spørsmålene tolker vi at det gjelder området B 1. På område 
B1 er det i bestemmelsene angitt at det her kan etableres parkering i to plan.  



  
  

   3/3 

 
 

Reguleringsbestemmelsene for området ser slik ut:   
 

 
  

På grunn av topografien og nødvendige siktlinjer er det vanskelig å utnytte arealet på 
en god og effektiv måte. Det samme gjør krav til en inn-/utkjøring.   
Vi har fra kommunen sin side ikke vurdert dette området i detalj, men vi vil likevel 
anta at det er mulig å etablere et lite antall HC plasser på bakkeplan. Innenfor 
område B1.  
 
Hvis det er et annet areal det er snakk om er det alltid mulig å søke om 
dispensasjon. Igjen vil kommunen anbefale eiere om å ta kontakt med kommunen for 
veiledning og eventuell søknad. Hvis det er snakk om arealer som er regulert til 
andre formål enn parkering er det naturlig at både byggesaksavdelingen og 
planavdelingen er med å vurdere spørsmålet.  
 
Ved behov ta kontakt med leder for avdeling midt og syd på byggesak Marianne 
Estevenin og avdelingsleder for reguleringsplanavdelingen Jørgen Tysseland. 
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