
Avtale

I forbindelse med utbygging av Smørvika boligområde på Kapp i  Østre Toten inngås avtale

for å sikre realisering og opparbeidelse av friområdenei planområdet.

Avtalen inngås mellom Følgende parter:

Østre Toten kommune som reguleringsmyndighet/grunneier

og

Smørvika Utvikling AS og Samfunnsparken AS som utbyggere

Del 1.

Avtalen skal i tillegg til å sikre at realisering og opparbeidelse av friområdene i planområdet

med bakgrunn i vedtatt områdereguleringsplan samt nærmere fastsatte krav i denne

avtalen.

Avtalen skal i tillegg til opparbeidelse også sikre at Østre Toten kommune får den

nødvendige tillatelse fra Miljødirektoratet til ikke lenger måtte finne egnet erstatningsareal

for et friområde på ca 12. daa i Undesløs friluftsområde. Det vil si at tinglyst heftelse på

området fra 1980 slettes. Brev fra Miljødirektoratet datert 7.5.2019 er vedlagt. Vedlegg 1

Smørvika Utvikling AS og Sulland Eiendom AS forplikter seg til å opparbeide friområder som

vist i vedtatt områdereguleringsplan for Smørvika datert den 16.12.2015, samt etter

nærmere fastsatte krav i denne avtalen.

Utbyggers valgte/prosjekterte løsninger skal fortløpende avklares/godkjennes av TK v/

Bygg og eiendom før utførelse.

Opparbeidelsen skal være gjennomført iht. avtalens vilkår innen 1.10.2020.

Del 2. Detaljerte krav og føringer

2.1 Omr&deregulering Smrvika

Vedtatt områderegulering av 16.12.2015 er førende for opparbeidelse av friområdene i

Smørvika. Vedlegg 2. Krav er nærmere beskrevet i pkt. 2.2

Ytterligere tilrettelegging (som ikke er i strid med områdereguleringsplanen) vil måtte inngå

som en del av en utbyggingsavtale mellom Østre Toten kommune og utbyggerne.
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2.2 Nermere beskrivelse av hvordan områdene skal opparbeides
Områdene skal opparbeides i ulik grad. Områdene skal opparbeides i tråd med pkt I til VIII nedenfor,

jf. figur 1.

I. Naturområde NAl
Det er ingen behov for opparbeidelse av området.

a) Kratt kan med fordel fjernes mens naturlig bakkevegetasjon på de tørrere partiene skal

beholdes.
b) Store furutrær skal bevares.
c) Yngre furutrær skal beholdes for sikre gjenvekst av furu.

II. Del av friområde som berører hensynssone Bevaring naturmiljø

a. Området skal tynnes for å åpne opp.
b. For den delen av området som ikke ligger innenfor hensynssona skal området opparbeides

parkmessig. Grupper av større trær skal beholdes.

Ill. Del av friområde som i dag er skogkledd
a. Krattvegetasjon fjernes, større trær beholdes.

IV. Området som skal tilrettelegges som badeplass
a. Hele området opparbeides på tilsvarende måte som dagens badeplass. Det etableres til

sammen fire sittegrupper innenfor området.

b. Enkelte større trær/grupper av trær beholdes

c. For grad av opparbeiding er illustrasjon 4 retningsgivende.

V. Området opparbeides slik at vegetasjonen fremstår på samme måte som under pkt. IV.

a. Fylling lengst mot nord fjernes. Da det ligger rester av eldre vegtrase og brygge innenfor

området kontaktes kulturminnemyndigheten før tiltak gjennomføres innenfor hensynssone

bevaring kulturmilje H570_1.
b. For grad av opparbeiding er illustrasjon 4 retningsgivende.

VI. Område som i dag er fulldyrket.
a. Området tilsås med gress.
b. Bestemmelser for etablering av skille mellom private byggeområder og offentlige friområder

vil inngå i detaljreguleringsplanen som skal opp til 1. gangs behandling høsten 2019.

c. Avgrensning mellom private og offentlige arealer kan utsettes til, og skal senest skje samtidig

med opparbeiding av byggeområdene 86 og B7, se illustrasjon 2.

VII. Området vil bli liggende mellom atkomstveg og Strandstien/Pilegrimsleden. Opparbeiding kan

avventes til anleggelse av vegen.

VIII. Pilegrimsleden skal opparbeides på følgende måte

a. Bredde 3 m.
b. Leden skal ha grusdekke.
c. Der leden krysser fremtidig atkomstveg inn i feltet skal den være tydelig markert med bruk av

annet dekke enn atkomstvegen. Dette avventes til opparbeidelse av atkomstveg.

d. Pilegrimsleden skal holdes åpen gjennom anleggsperioden.

e. Flytting av pilegrimsleden fra byggeområdet B7 og inntil Naturområdet NA kan

avventes til opparbeiding av B7. Begrunnelsen for å tillate en utsettelse er at dette

ikke vil gå ut over bruken av områdene til friluftslivsformål. Se illustrasjon 3.

f. Dekket skal på sikt framstå som i illustrasjon 5.

2.3 Gjensidig forpliktelse mellom utbyggerne

De to utbyggerne Smørvika utvikling AS og Samfunnsparken AS forplikter seg til koordinere

planlegging og utbygging for å sikre helhetlig opparbeidelse.



á



3. Tvistelosning

Dersom det skulle oppstå en tvis mellom partene vedr. forståelse av denne kontrakt eller for øvrig

mellom partne skal tvisten først forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis tvisten dreier seg om

kvaliteter/detaljering av friområdet er det Østre Toten kommune som fremtidig eier og forvalter som

tar den endelige beslutning etter forhandling.

Hvis tvisten gjelder andre forhold og forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres i de ordinære

domstoler.
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Smørvika Utvikling AS Samfunnsparken AS

Vedlegg:

1. Brev fra Miljødirektoratet datert 7.5.2019
2. Omrdereguleringsplan for Smovika. Plankart og bestemmelser
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Illustrasjoner:
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Illustrasjon 1: Kartet som viser arealene som omfattes av avtalen  -  nummerert fra I til VIII
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Illustrasjon 2: Kartet viser Områdereguleringsplan for Smørvika
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Illustrasjon 3  -  Kartet viser dagens Pilegrims/ed over 87 og den omlagte traseen o_GTD4.
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Illustrasjon 4  -  Bildet viser ønsket opparbeidingsgrad av vegetasjonen i områdene IV og V
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Illustrasjon 5 - Bildet viser ønsket dekke på Pilegrimsleden/Strandstien slik det er ønskepå litt sikt.
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