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Att plansjefIngvild Skaset
Sendtpå mail til ingvild.skaset@royken.kommune.no
22.5.19
ReguleringsplanVaterland – innspill fra Odden Marina Boligsameie
Vi viser til hyggelig møtemedIngvild Skasetog Line Rolseth16.5.19i Røykenrådhus.Fra
OddenMarina Boligsameie(OMBS) deltok styrelederTore Maaøog fra OddenMarina
Båtforening(OMBF) styrelederLeif B. Paulsen.
Hensiktenmedmøtetvar å fremmestyrenessynspunkteri forkant av denpolitiske behandlingen
av detaljreguleringsplanen
for Vaterland/Slemmestad.
Vi ble enigeom at det var hensiktsmessig
formelt/skriftlig å fremmevårekommentarerog
innspill. Dette brevetgir en slik oppsummering.Vi ønsker gjerneå invitere plansjefentil en
befaringpå områdetslik at vi ytterligerekan kommenterevåre innspill og forslag.
Innledningsvisvil vi understrekeat vi ser positivt på en utvikling av Slemmestad.Vi vil også
leggetil at vi har etablerten god dialog med«nye»SlemmestadBrygge(utbygger)og at
selskapeti stor gradhar forståelsefor våresynspunkterog innspill.
1) Mindre grensejustering
Utenfor Bryggeveien2 er det et mindrelysthusder det enehjørnetav detteligger over
tomtegrensen(på RKs tomt). Vi ber om at det foretasen mindregrensejusteringslik at lysthuset
kan bevares.Nåværendeeier av Bryggeveien2 kjøpte seksjoneni 2003 og lysthusetvar da
oppført av tidligere eier (uvisstpå hvilket tidspunkt).Et sameiermøtei 2004 «godkjente»
oppsettetav lysthuset.
2) Besøkendetil de næringsdrivende
samtgjestertil sameietog medlemmerav Båtforeningen
Dagensparkeringsforholdhar sin bakgrunni reguleringsbestemmelsene
for OddenMarina
Boligsameieog i avtaler.Det er en tinglyst avtale(sevedlegg)mellom Kleber AS, som eier av
næringslokalene
i Sameietog Røykenkommuneog hva som skal skje om de påbudte18
parkeringsplassene
blir fjernet fra dagensplassering.Den sier at Kleber AS / (sameiet)da må
bekosteopparbeidelseav ny parkering på arealanvist av Røykenkommune,og da
underforstått,i tilstrekkelig nærhet(slik reguleringsbestemmelsene
pålegger).
På Oddener det legerog fysioterapeutersomer etablertog har pasienterfra omkringliggende
områder.De fleste av dissepasientenekan ikke benyttesykkel eller kommegående,og må sikres
mulighet for parkering.Likeledesmå det ikke glemmesat kommuneni
reguleringsbestemmelsene
har pålagtet visst antall plassertil næringsdrivende
og
gjesteparkering.Sameiethar utarbeidetet forslag til løsningsomSlemmestadBrygge AS har vist
forståelsefor (se vårt forslagi vedlegg1). Dersomvårt forslagmedførerproblemerfor
arealdisponeringen
ber vi kommunengi dispensasjonslik at næringsvirksomheten
kan
opprettholdes.Vi ble informert om etableringav nytt pumpehusi møtemedRK, og forstårat det
må tilpassesnoe for å få til foreslåttløsning.
3) Beholdedagensveitraseforan Bryggeveien2-8
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Forslagetom å flytte dagensveitrasenærmereBryggeveien2-8 er (kun) basertpå å oppnået
visst antall m2 grøntarealtotalt sett.OMBS menerat dagensveitrasemå beholdes.Flytting av
veitraseenvil føre til vesentligeulemper(støy,innsynmv) for eierneav Bryggeveien2-8. Ved å
«grøntregulere»noe mer arealmot Norcemoppnårmanat det påkrevdetotaleantall m2
grøntarealebeholdes.SlemmestadBrygge AS har vært positivei dialog om dette.
4) Beholdesmåbåthavna
SlemmestadBrygge AS har bemerketat selskapetikke har noeninnvendingermot å beholde
dagenssmåbåthavn
. Havnafungererutmerketog vi har mangegjesteplasser
besøkendekan
benytte.Det vil ogsåværeet vesentligaktivum for fremtidigenæringsdrivende
i Slemmestad.
Vi registrerermedstor tilfredshetvilje til økt satsingpå hurtigbåt.Vi er klar over at
detaljreguleringsplanen
for Vaterlandikke omhandleranløpfor hurtigbåten,menønskerå spille
inn at en flytting av anløpetmot Toje , nord for Norcemkaiaer sværtpositivt. Dette gir bedre
skjermingmot nordligevinder ved anløpmedbølgedempingfra ny båthavn,vesentligmindre
støy fra baugpropellerfor eksisterende
og nye beboere,bedreløsningfor lading i kombinasjon
medNorcemlandstrømsanlegg,
og sist, menikke minst, bedreavvikling av trafikk medNorcem
og kombinasjonmedflere hurtigbåteri forbindelsemedevt. fremtidig matebåtløsning.
Styret i OMBS, i samrådmedstyret i OMBF, ønskeren god dialog medRK og Slemmestad
Brygge AS. Når planeneer politisk behandletog stadfestetvil Vaterlandbli en byggeplassde
nærmeste10 årene.Å etablereet forum der RK, SlemmestadBryggeAS, OMBS og OMBF kan
møtesfor å leggeforholdenemestmulig til rette for Slemmestads
befolkningkan være
formålstjenlig.Kanskjekan RK bistå medå oppretteet slikt forum?
Vi håpervåre innspill, forslagog kommentarerkan tas medvidereav RK og serfrem til
samarbeidet.

Med vennlig hilsen
Slemmestad22.5.2019
For styret OddenMarina Boligsameie

Tore Maaø
Styreleder
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Vedlegg1 – forslag- etablereminimum 18 parkeringsplasser
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