
 
 
 

 

Vår ref:  1317/MT  Dato: 14.03.2016 

 
BYGGESØKNAD SØKNAD OM DISPENSASJON; C.J. JOHANSENS PLASS – 
OPPARBEIDELSE AV SPIKKESTAD TORG 

Eiendom/Byggested 

Eiendomsopplysninger 

Kommune: Røyken 

Gnr: 6 

Bnr: 9 

Andre Gnr/Bnr: 85/1, 6/5, 7/28 

Adresse: C.J. Johansens plass 

Postnummer: 3430 

Poststed: SPIKKESTAD 

Er tiltakshaver eier/fester av eiendommen?: Nei 

Eier/fester: JERNBANEVERKET, WANGSTEEN JØRGEN, ABB AS, STRØM H. EIENDOM AS 
 
Parter 

Tiltakshaver 

Partstype: foretak 

Navn: Røyken Eiendom AS  

Organisasjonsnummer: 982201489 

Adresse: Spikkestadveien 90 

Postnummer: 3440  

Poststed: RØYKEN 

Kontaktperson: Røyken Eiendom AS v/Arne Henry Amdal 

Telefon: 90666935 

Mobiltelefon: 31297950 

E-post: aha@reas.no 

Adresse: Spikkestadveien 90 

Postnummer: 3440  

Poststed: RØYKEN 

 
Rammebetingelser 

Planstatus 

Planens navn: Områdeplan for Spikkestad sentrum 

Plantype: Reguleringsplan 

Formål: Gatetun 
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Andre relevante krav (kommunale vedtekter o.l.): Forslag til revidert områdeplan for Spikkestad 

sentrum. Utlagt til offentlig ettersyn. Høringsfrist 20.04.2015. Vedtatt 18.06.2015 

Beregningsregler grad av utnytting: Annet 

Tillatt grad av utnytting: ikke relevant 

 

Varsling 

Er tiltaket UNNTATT nabovarsling?: Nei 

 

Beskrivelse av tiltak 

Formål 

Anleggstype: andre 

Næringsgruppe: R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

 

Følgebrev 

Følgebrev til søknad og nabovarsel: Det er tidligere sendt ut nabovarsel i forbindelse med søknad 

om rammetillatelse for opparbeidelse av Spikkestad torg. Denne søknaden og varselet omfatter 

søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen i Områdereguleringen for Spikkestad 

sentrum, vedtatt 18/6-2016. Det er redegjort nærmere for dette under hovedpunktet om 

dispensasjon. Det er forøvrig ingen vesentlige endringer i planen eller beskrivelsen. Se tidligere 

utsendt nabovarsel.  

 
Dispensasjon 

Plan- og bygningsloven 

Skal det søkes om dispensasjon?: Ja 

Plan- og bygningsloven med forskrifter: Nei 

Kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven.: Nei 

Arealplaner: Ja 

Vegloven: Nei 

 

Begrunnelse: Saken gjelder opparbeidelse av Spikkestad torg. Søknad om igangsetting ble sendt 

kommunene 8/12-15. Tillatelse ble gitt 23/12-15. Det ble da samtidig søkt om dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsene til Områdereguleringen for Spikkestad sentrum, planid 20130306 vedtatt 

18.06.2015. Dispensasjonssøknaden ble ikke nabovarslet. Det sendes derfor ut varsel om 

dispensasjonssøknaden nå, slik at parter som mener å ha berørte interesser blir informert og får 

anledning til å komme med merknader i saken.  
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Det søkes dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 9.1 og § 10.3. Etter Plan- og bygningslovens 

§ 19.1 og 19.2 må det foreligge en grunngitt søknad for dispensasjon. Dispensasjon kan gis dersom 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

(pbl § 1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Bestemmelsene det søkes dispensasjon fra:  

§ 9.1 Grunnerverv/overdragelse.  

Før det gis rammetillatelse skal overdragelse av berørte eiendommer som inngår i 

detaljreguleringen tiltaket er en del av, være utført. Det samme gjelder for eiendommer som inngår i 

arealer det er knyttet rekkefølgebestemmelser til.  

 

§ 10.3 Felt o_ST1  

Før det gis igangsettingstillatelse på felt o_ST1 skal det være sikret tilgang til minimum 70 

pendlerparkeringsplasser i tillegg til de plassene som er opparbeidet innenfor regulert 

jernbanestasjon. Plassene skal ligge innenfor en avstand på 300 m fra stasjonen og 

parkeringsløsning skal avklares med Jernbaneverket.  

 

Før igangsettingstillatelse gis må "kiss & ride" i enden av Nye Stasjonsvei, være opparbeidet. Dette 

omfatter o_SPP16, o_SVT2 og o_SVG23 samt tilhørende kjørearealer og fortau. Opparbeidelsen 

skal være i tråd med vedtatt illustrasjonsplan for torget. I vedtaket 18.06.2015 er det komplettert 

med at dette også skal oppstillingsplasser for buss for tog. Dvs. feltene o_SPP2 og 3 langs Nye 

Stasjonsvei.  

 

Redegjørelse for § 9.1 Grunnerverv/overdragelse  

Bakgrunnen for § 9.1 er at kommunen ønsker at eierforhold og utbyggings interesser skal være 

avklart ved søknad om tiltak.  

 

Hoveddelen av tiltaksområdet, Felt o_ST1 ligger på Jernbaneverkets eiendom gbnr. 6/9. 

Eiendommen skal overdras til Røyken kommune og det foreligger en underskrevet kontrakt. 

Eiendomsoverdragelsen er foreløpig ikke tinglyst. For del av tiltaket som foregår på ABB`s eiendom, 

gbnr. 6/5, er det tinglyst avtale om leie av areal. Arbeidene på Strøm H. Eiendom AS, gbnr. 7/15, 

omfatter kun tilkobling til kommunaltekniske anlegg i grunn. Det er derfor ikke aktuelt med 

eiendomsoverdragelse. For areal innenfor gbnr. 1/85 er det Wangensteen som står oppført som 

eier. Det aktuelle arealet er gammelt veiareal og restareal fra hovedbølet som nå forvaltes av 

kommunen.  
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Temaet for søknaden om dispensasjon fra § 9.1, er at kjøpsavtalen med Jernbaneverket ikke enda 

er fullført. De øvrige eiendomsforholdene er avklart. Det er flere grunner til forsinkelsen, blant annet 

fastsettelse av kjøpesummen som skal avgjøres ved rettslig skjønn. Skjønnet skal avgjøres etter 

ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Dette er en prosess som tar tid. Når øvrige forhold, som 

økonomi og kapasitet, tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre arbeidene nå, er den samlede 

vurderingen at fordelene er klart større enn ulempene.  

 

Redegjørelse for § 10.3 Felt o_ST1  

Hensynet bak bestemmelsen i § 10.3 er å sikre en kontinuerlig god tilgjengelighet og funksjonalitet 

for reisende til og fra Spikkestad stasjon for fremtiden og under bygging av torget, også i 

avviksituasjoner hvor det er buss for tog.  

 

Første avsnitt i bestemmelsen er ivaretatt gjennom opprettholdelse av dagens parkeringsplasser på 

gbnr. 6/9, sør for de gamle stasjonsbygningene, samt etablering av en midlertidig parkeringsplass 

på den gamle skoletomta, gbnr. 6/20.  

 

Andre avsnitt omhandler at rundkjøring med "kiss & ride" og oppstillingsplasser for buss for tog 

langs Nye Stasjonsvei skal være opparbeidet før torget . Med bakgrunn i flere forhold mener 

prosjektet at det er helt nødvendig med trinnvis utbygging i en annen rekkefølge hvis man skal 

kunne komme i gang med stedsutviklingen.  

 

I forbindelse med oppstart av torgprosjektet ble det tilrettelagt for midlertidig rundkjøring med «kiss 

& ride» med et foreløpig pukkdekke. Ferdig rundkjøring med kantstein, asfalt og midtøy skal 

ferdigstilles samtidig med torget. Buss for tog løses på samme måte som i dag ved bruk av plassen 

ved Kiwi, gbnr. 85/492. Grunneier har bekreftet ovenfor kommunen at dette er en praksis som kan 

fortsette inntil videre. Rundkjøringen med «kiss & ride» har nå en midlertidig opparbeidelse som 

fungerer i forhold til anleggsarbeidene, personsikkerhet i byggefase, tilgjengelighet og 

trafikkavvikling til stasjonen. Komplett ferdigstilling av rundkjøringen skal skje samtidig med 

ferdigstilling av torget. Ulempen ved ferdigstilling av rundkjøringen før igangsetting av arbeidene på 

torget vil være liten fleksibilitet for anleggstrafikken for byggearbeidene på torget. Med 

anleggstrafikk er det stor sannsynlighet for skader på utført arbeid som igjen må rettes opp når 

torget er ferdigstilt. En komplett avstenging av rundkjøringen for å sikre full bruk av området vil 

komplisere anleggsprosessen. Å avvente ferdigstillelse av rundkjøring er kostnadsmessig fornuftig 

og rasjonelt ved at man unngår å gjøre samme arbeid to ganger.  

 

Hovedtemaet for søknaden om dispensasjon fra 10.3, er oppstillingsplassene for buss for tog. Nye 

Stasjonsvei er ikke kommunal eiendom. Hoveddelen av arealet som i områdeplanen er vist som 
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langsgående parkering eller oppstillingsplass for buss for tog er i dag gjesteparkering for borettslag 

og parkering for Kiwi-butikken. I områdereguleringen er det lagt til rette for utvikling av de ubebygde 

tomtene langs Nye Stasjonsvei (Felt BS5 og BS12). Del av felt BS5 er det arealet som benyttes til 

oppstilling for buss for tog i dag. Ved utbygging her må oppstillingsplass for buss for tog flyttes til 

regulert felt langs Nye Stasjonsvei. I rekkefølgebestemmelsene er det satt krav til ferdigstilling av 

Nye Stasjonsvei med bussoppstilling før ferdigstilling av BS5 og BS12. Planarbeidet for feltene og 

en utvikling av Nye Stasjonsvei i tråd med områdeplanen vil ta lang tid. Kommunen har gjennom en 

erklæring forpliktet seg til å følge opp Områdereguleringens krav slik at Jernbaneverkets krav til 

tilgjengelighet og fleksibilitet uansett blir ivaretatt.  

 

Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for en positiv utvikling og utbygging av 

Spikkestad sentrum. Fordelene ved å forsere rekkefølgebestemmelsene er at utviklingen 

igangsettes. Oppstart og ferdigstilling av Spikkestad torg vil være en positiv pådriver for utviklingen 

feltene BS5 og BS12 langs Nye Stasjonsvei. En utbygging av disse feltene innebærer samtidig 

etablering av de nye oppstillingsplassene for buss for tog. Å opprettholde dagens løsning med 

oppstillingsplass for buss for tog på plassen ved Kiwi gjennom de første byggefasene inntil nye 

oppstillingsplasser er etablert, gir en uforandret og forutsigbar for de reisende. I tillegg stiller 

rådmannen en garanti for at det i alle faser av utviklingen av Nye stasjonsvei skal være en 

akseptabel løsning for JBV og NSB i forhold til tilgjengelighet og fleksibilitet.  

 

Ulempen ved å kreve ferdig opparbeidet oppstillingsplasser for buss for tog langs Nye Stasjonsvei 

før igangsetting av arbeidene på torget, ville være at det da ikke er mulig å se for seg en 

opparbeidelse av torget i nær fremtid. Per nå er det kun på ett av de andre feltene hvor 

reguleringsprosessen er i gang. Alternativt vil kommunen måtte ekspropiere.  

 

Samlet vurdering er at fordelen med å forsere rekkefølgebestemmelsene er større enn ulempene. 

Arbeidene med utbyggingen av torget blir igangsatt. Det ferdige torget vil være et løft for sentrum og 

et incentiv for videre stedsutvikling. Løsning med midlertidig opparbeidelse av rundkjøring med 

«kiss & ride» i byggeperioden, samt å benytte eksisterende løsning for oppstillingsplass for buss for 

tog er akseptabel. Hensynet til personsikkerhet i byggeperioden, tilgjengelighet og trafikkavvikling til 

stasjon er garantert ivaretatt gjennom alle faser av utbyggingen uansett rekkefølge for 

gjennomføringen. 

 

LANDSKAPERIET AS  
Landskapsarkitekter MNLA 


