
 
 
 

 

Vår ref:  1317/MT  Dato: 27.05.2016 

 
NABOVARSEL BYGGESØKNAD; VA-anlegg og trafo ved Kulturkirken 

Eiendom/Byggested 
Eiendomsopplysninger 
Kommune: Røyken 
Gnr: 6 
Bnr: 9 
Andre Gnr/Bnr: 0/0, 85/1 
Adresse: Teglverksveien 11 
Postnummer: 3430 
Poststed: SPIKKESTAD 
Er tiltakshaver eier/fester av eiendommen?: Nei 
Eier/fester: JERNBANEVERKET 
 
Rammebetingelser 
Planstatus 
Planens navn: Områdeplan for Spikkestad sentrum 
Plantype: Reguleringsplan 
Formål: Annen offentlig eller privat tjenesteyting, Gatetun, Fortau, Kjørevei, Parkering, 
Sykkelvei, Annen veigrunn grøntareal 
Beregningsregler grad av utnytting: Annet 
Tillatt grad av utnytting: ikke relevant 
 
Krav til byggegrunn 
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?: Ikke relevant 
Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?: Ikke relevant 
Andre natur- og miljøforhold: Ikke relevant 
 
Varsling 
Søknaden kan sees på hjemmeside: www.landskaperiet.no 
 
Beskrivelse av tiltak 
Formål 
Anleggstype: andre 
Næringsgruppe: R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 
 
Følgebrev 
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Følgebrev til søknad og nabovarsel: I forbindelse med bygging av kulturkirken og 
Spikkestad torg er det nødvendig å legge ned ny kommunal infrastruktur med ledninger 
for vann- og avløp, samt etablere en ny trafo for strømforsyning.  
 
Vann og avløp: 
Søknaden gjelder nye ledninger som skal legges fra det sørvestre hjørnet av kirken, rundt 
kirken i vest og nord. Det ligger i dag OV 400 PVC rør med 10 promille fall syd/vest langs 
langveggen på Kirken (fra kum 5 til pkt.4). I pkt. 4 skal det settes ned en kråkefotkum 
400, og overvannsledningen PVC 400 mm fortsettes med 10 promille fall. Deretter settes 
en ny kråkefotkum 400 og PVC OV 400 mm fortsettes langs vestsiden av kirke med fall 
tilpasset på stedet (pkt. 3). Deretter settes enda en kråkefotkum 400 og ledningen legges 
med 10 promille fall frem til der siste kråkefotkum plasseres på nordsiden av kirken. 
Oppsummert løsning: - Overvannskummer/ kråkefot (Mabokum dobbelgren 45grader), 
som terses på begge sider. Dimensjon 400. Antall 4 stk. ----Overvannsledningen legges 4 
meter fra Kirkeveggen. -Total overvannsrør lengde 400 mm PVC ca. 85 m langs hele 
traseen. -Grøft som er gravd opp i dag (langs nord for kirke) dekkes over helt frem til 
overvannstrase OV 315 PVC ved VP5. 4 m avstand fra OV-ledning til bygget. 
  
Trafo: 
I forbindelse med etablering av Ny Kulturkirke og nytt torg i Spikkestad vil det være behov 
for etablering av en ny trafo for å forsyne tiltakene med nødvendig strøm. Trafo foreslås 
plassert i bakkant av ny Kulturkirke mot Teglverksveien. Tilkomst til trafo vil være fra 
midlertidig adkomstvei til kirken hvor det tilrettelegges for kjøring på en forenklet 
forlengelse av den midlertidige veien. Trafostasjonen har en størrelse på cirka 
2.5x2.5meter og en høyde på cirka 2 meter over terreng. Utseendemessig vil trafoen få 
grå-hvit kledning og lakkerte stålplater på taket. Trafoen vil bli liggende 22.2 meter fra 
senter Teglverksveien der den ligger i dag og 19.3 meter fra veikanten. Områdeplanen for 
Spikkestad viser en utvidet vei nærmere kulturkirken Avstanden fra senter ny regulert vei 
vil bli 15.3 meter og avstand fra fremtidig kant gangvei vil bli 5.2. Netteier Energi 1 har 
godkjent plasseringen under forutsetning av at kommunen kan akseptere løsningen. 
 
Infrastruktur 
Atkomst 
Ikke relevant: Nei 
Gir tiltaket ny/endret atkomst?: Nei 
Riks- /fylkesveg: Nei 
Kommunal veg: Ja 
Er avkjøringstillatelse til kommunal veg gitt ?: Ja 
Privat veg: Nei 
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Dispensasjon 
Plan- og bygningsloven 
Skal det søkes om dispensasjon?: Nei 
 
Parter 
Tiltakshaver 
Partstype: foretak 
Navn: RØYKEN EIENDOM AS 
Organisasjonsnummer: 982201489 
Adresse: Spikkestadveien 90 
Postnummer: 3440 
Poststed: RØYKEN 
Kontaktperson: Arne Henry Amdal 
Telefon: 31297950 
Mobiltelefon: 90666935 
E-post: aha@reas.no 
Adresse: Spikkestadveien 90 
Postnummer: 3440 
Poststed: RØYKEN 
Skal det søkes om personlig ansvarsrett som selvbygger for dette tiltaket?: Nei 
 
Ansvarlig søker 
Ansvarlig foretak: LANDSKAPERIET AS - Marianne Thomassen 
 
Vedlegg 
Type: Situasjonsplan, Kommentar til vedlegg: VA-plan tegn. nr. G101, Plassering: sendes 
per post, Id: 1, Vedlegg til nabovarsel: Ja, Gruppe: D 
Type: Situasjonsplan, Kommentar til vedlegg: LA 111 Situasjonsplan trafoplassering,  
 
LANDSKAPERIET AS  
Landskapsarkitekter MNLA 


