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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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 Bakgrunn og formål 

Statkraft AS kjøpte i 2015 industritomten på Tofte i Asker kommune og tomten eies og forvaltes av et 

heleid datterselskap, Statkraft Tofte AS.   

Industritomten ble anskaffet med tanke på fremtidig utnyttelse til produksjon av biodrivstoff. Statkraft 

AS (51%) og Södra (49%) opprettet i februar 2015 selskapet Silva Green Fuel AS, med hensikt å finne 

en teknologi for lønnsom industriell produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare.   

 

Avansert biodrivstoff  

I desember 2017 ble det besluttet å bygge et demonstrasjonsanlegg på Tofte for å verifisere den 

valgte teknologien. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova. Demonstrasjonsanlegget skal ligge i 

tilknytning til eksisterende industrihall som vist i figur 3. 

Demonstrasjonsanlegget vil ikke være en kommersiell enhet, men bli brukt til testing av prosess og 

forskjellig råmateriale. Hensikten er å få verifisert at teknologien fungerer i kontinuerlig drift. Hvis 

testkjøringene lykkes, vil dette bety et teknologisk gjennombrudd for avansert biodrivstoff på 

verdensbasis. Testanlegget forventes igangsatt i løpet av tredje kvartal 2021 og det har blitt søkt om 

utslippstillatelse. Kommunen har gitt dispensasjon fra gjeldene plankrav for bygging av 

demonstrasjonsanlegget.  

Beslutningen om å bygge et fullskala-anlegg vil bli tatt på bakgrunn av resultatene fra testperioden. Et 

eventuelt fullskala-anlegg kan være i drift i siste halvår 2025, forutsatt at man fatter en positiv 

investeringsbeslutning.  

Et fullskala-anlegg med en produksjonslinje vil produsere om lag 2000 fat per dag (318 000 liter). 

Dette tilsvarer 110-120 millioner liter per år og gir en CO2- reduksjon på ca. 250 000 tonn per år. 

Forbruket av tømmervirke (skogsråvare) vil være om lag 600 000 fm3 (fast kubikkmasse) per år.  

Statkraft jobber for å etablere en bærekraftig forsyning av trevirke til et fremtidig fullskala-anlegg. Det 

innebærer en samtidig salgsaktivitet av energiflis frem til et slikt anlegg settes i drift, anslagsvis i siste 

halvdel av 2025. Trevirket er av en kvalitet som regnes som restmateriale fra trelastindustrien og 

sertifiseres under internasjonale bærekraftsordninger.  

 

Grønn næringspark  

Tofte har en lang historie som knutepunkt for treforedlingsindustrien i Norge. Biodrivstoffproduksjon 

basert på tremateriale vil være en fremtidsrettet fortsettelse tuftet på områdets historie og unike 

egenskaper. Produksjon av biodrivstoff vil bidra til lokal og nasjonal verdiskaping. Nybrottsarbeidet 

innen innovasjon og teknologiutvikling vil samtidig gjøre området attraktivt for andre nyskapende 

aktører, og det er et ønske med tett samarbeid med forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.   

Industritomten innehar bygningsmasse bestående av kontorbygg, verksted og haller, til sammen ca. 

460-480 dekar. For å bidra til fortsatt aktivitet og virksomhet på Tofte, er bygningene i stor grad utleid 

til ulik næringsvirksomhet. Det er i dag 46 firmaer med i underkant av 100 arbeidsplasser på området.   

Statkraft Tofte søker å videreføre utleie til eksisterende virksomheter og ønsker samtidig å utvikle 

eksisterende og planlagt aktivitet videre til en grønn næringspark med basis iblant annet avansert 

biodrivstoff, ny næringsutvikling, forskning og utdanning. Det vil søkes samarbeidseffekter der 

aktørene kan spille hverandre gode og tiltrekke seg dyktige arbeidstakere. Statkraft Tofte vil 
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samarbeide med Asker kommune for å legge til rette for en mest mulig helhetlig utvikling av området 

sydover mot Tofte sentrum. 

 

Figur 1: A/S Tofte Cellulosefabrikk slik den fremstod tidlig på 1900-tallet 

 

Overordnet mål og formål med planarbeidet  

Det overordnede målet for Statkraft er å utvikle avansert bærekraftig biodrivstoff, som vil representere 

et teknologisk gjennombrudd på verdensbasis. Sluttproduktet bidrar direkte til utslippskutt i 

transportsektoren, og vil bidra positivt til Norges oppfølging av FN’s klimamål.  

Formålet med planarbeidet er å regulere industritomten for produksjon av avansert biodrivstoff med 

tilhørende forsyningskjede, samt annen næringsutvikling. Det søkes utarbeidet en reguleringsplan 

som sikrer en robust ramme for utvikling av det planlagte biodrivstoffanlegget, samtidig som det vil 

samarbeides med Asker kommune om utvikling av det sørlige delen av planområdet mot Tofte 

sentrum.  
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 Dagens situasjon 

 Beliggenhet 

Planområdet slik det er vist i Figur 2 ligger i nær tilknytning til Tofte sentrum i Asker kommune og 

omfatter Statkraft Toftes arealer, samt tilstøtende arealer i syd etter ønske fra Asker kommune om å 

se på en helhetlig utvikling.   

Område 1 søkes regulert detaljert nok til at det i neste fase kan søkes om byggetillatelse. Område 2 

og 3 reguleres mer overordnet med krav om detaljregulering på senere tidspunkt. For område 2 skal 

det utarbeides en mulighetsstudie i samarbeid med Asker kommune. Mulighetsstudien skal også 

omfatte område 3. Planlegging av dette området vil gjøres i kommunens regi.    

 

Figur 2: Oversiktskart. Planområdet markert med svart [1].  
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Figur 3: Dagens situasjon i Tofte 

 Planavgrensning og beskrivelse av planområdet 

Foreslått planområde er vist i Figur 4 og omfatter Statskraft eiendom øst for fylkesvei 281. I tillegg 

omfattes tilgrensende del av fylkesveien og større arealer i sjø. Fylkesveien er innlemmet i 

planområdet for å sikre muligheten til å etablere ny adkomst og nye arealer for gående og syklende 

dersom det viser seg behov for det. Planområdet omfatter også Tofte småbåthavn 

(gnr/nr.336/210,211 og 220), samt deler av friområdet sør for småbåthavna (gnr./bnr. 336/87 og del av 
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336/4). Adkomstveien til båthavna og privat eiendom nord for småbåthavna (gnr. 336/56 m.fl) er også 

innlemmet i planområdet. Dette for å sikre en helhetlig plan for utvikling.  

Småbåthavna har ca. 150 båtplasser, samt noe opplag på land. Parkering skjer rett vest for havna. 

Planområdet omfatter et areal på ca. 680 dekar. Av dette er ca. 390 dekar på land og 290 dekar i 

sjøen. Arealer i sjø, utenfor tiltaksområdet er inkludert da det kan være behov for regulering av 

trafikkområder i sjø.  

Industriområdet har tre adkomster fra fylkesvei 281. To av adkomstene ligger i tilknytning til 

parkeringsplass og administrasjonsbygg i sør. Den tredje adkomsten ligger midt på planområdet og 

benyttes primært til transport til og fra industrianlegget. Småbåthavna har adkomst rett nord for Coop 

Mega butikken i Østre Strandvei.  

 

Figur 4: Foreslått planavgrensning 
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På vestsiden av fylkesveien ligger det noen boliger og en del næringsbebyggelse. I tillegg ligger Tofte 

ungdomsskole og Bjerkelunden stadion her. Mot syd ligger Tofte sentrum og i nord er det 

boligbebyggelse. «Folkets hus» som ligger syd for administrasjonsbygget er SEFRAK registrert. Flere 

av de øvrige byggene tilknyttet industriområdet har også kulturhistorisk verdi. Med unntak av små 

arealer i planområdets randsone har hele området vært nedbygget og funnpotensiale vurderes derfor 

som lite.   

Det meste av området er preget av tidligere industrivirksomhet og det er få registrerte naturverdier 

innenfor området. Lengst mot nord, utenfor det tidligere industriområdet er de truede artene vårvikke, 

lodnebjørnebær og bakkeløk registrert. Rett nord for planavgrensningen, i området der det planlegges 

brannstasjon er det flere hule eiker. Det har blitt funnet svartelistearter flere steder. Sør for 

småbåthavna ligger et lokalt viktig bløtbunnsområde med en del vegetasjon i fjorden.  

 Eiendomsforhold 

En rekke eiendommer ligger delvis eller helt innenfor varslingsområdet slik det er vist i Figur 4.  

Berørte eiendommer er listet opp i Tabell 1.  

Tabell 1: Eiendommer som berøres av varslet planområde, eiendommer markert med F eies av 
forslagsstiller. 

Gårdsnummer Bruksnummer Hjemmelshaver 

336 1 Statkraft Tofte (F) 

Del av 336 6 Asker kommune 

Del av 359 1 Viken fylkeskommune  

336 512 Statkraft Tofte AS (F) 

336 74 Asker kommune 

336 784 Asker kommune 

336 56/528/529/530 Private eiendommer 

336 210/211/220 Tofte småbåthavn 

Del av 336 87/4 Asker kommune 

Del av 336 112 Coop Vestviken SA 
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 Planprosess 

 Planprosessen frem til nå 

Statkraft og Norconsult hadde oppstartsmøte for planarbeidet med daværende Hurum kommune 

07.12.2018. Varsel om planoppstart og utleggelse av planprogram å offentlig ettersyn ble gjort den 

24.06.2020. Frist for å komme med uttalelse til planarbeidet var den 04.09.2020. Det kom inn 21 

høringsinnspill.   

 Vurdering av utredningsplikt iht. forskrift om konsekvensutredninger 

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan og bygningslovens [2] kapittel 4 «Generelle utredningskrav»; § 4-1 

«Planprogram» og § 4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutredning», med tilhørende forskrift.  

Utredningsplikten er vurdert i forhold til forskriftenes [3] § 6 «Planer og tiltak som alltid skal behandles 

etter forskriftene». Etter § 6 bokstav b i forskrift om konsekvensutredning skal reguleringsplaner etter 

plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I konsekvensutredes med krav om planprogram. 

Tiltaket utløser dermed krav til konsekvensutredning etter forskriftenes § 6 vedlegg 1 etter følgende 

punkter: 

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 

et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11 j). 

 Planprogrammet 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides plan-

program, jf. plan- og bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med plan-

arbeidet og problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli 

utredet og belyst i konsekvensutredningen. Det skal redegjøres for kilder og metoder som skal 

benyttes. Det skal gjøres rede for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

Forslag til planprogram har vært på høring samtidig som at planoppstart ble varslet. Planprogrammet 

har blitt revidert mht innspill som kom inn i høringsperioden.  

 Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser 

Den juridisk bindende delen av en reguleringsplan er plankartet med bestemmelser. Planbeskrivelsen 

dokumenterer beslutningsunderlaget. 

Reguleringsplanbeskrivelsen og konsekvensutredningen skal i henhold til forskriften normalt utgjøre 

ett samlet dokument. Fagnotater vil følge som vedlegg til reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen med konsekvensutredning skal belyse problemstillingene slik det er fastsatt i 

planprogrammet, i tillegg til de formelle krav som er stilt til utarbeidelse av reguleringsplaner. 
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 Rammer og premisser for planarbeidet 

 Lover, forskrifter og retningslinjer 

 Forurensningsloven, ikraftsatt 01.10.1983, sist endret 01.01.2018 

Loven [4] har som formål å verne det ytre miljøet mot forurensing og å redusere eksisterende 

forurensing, samt å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Forurensingslovens § 7 sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 

forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.Tiltaket 

utløser behov for å søke om utslippstillatelse i forbindelse med anleggsgjennomføring og drift.  

 

 Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) Ikraftsatt 
24.06.2004 

Forskriften gir detaljerte regler om forurensing. Blant annet forusuenset grunn og sedimenter, støy, 

luftkvalitet og forurensing til sjø og vassdrag. Forskriftens bestemmelser er relevante for flere av 

tiltakene i reguleringsplanen og vil følges opp på riktig nivå der det er relevant. 

 Forskrift om konsekvensutredninger, ikraftsatt 01.07.2017 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 

gjennomføres. Forskriften angir kriterier for når det skal stilles krav til konsekvensutredning i 

planarbeidet og definerer innholdet i denne. 

 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), 
ikraftsatt 01.07.2016 og 01.06.2017 

Formålet med forskriften [5] er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense 

konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier. Deler av anlegget kan 

omfattes av forskriftens bestemmelser. Forholdet til 3. person, skoler, barnehager mv. vil vurderes 

gjennom ROS-analysen. 

 Kulturminneloven, ikraftsatt 15.02.1979, sist endret 20.12.2018 

Lovens [6] formål er at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både 
som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
Lovens § 3 angir forbud mot å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner, definert i § 4. §§ 8 og 9 

angir muligheten for å gi tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og krav knyttet til 

undersøkelsesplikt ved planlegging av tiltak. 

 Havne og farvannsloven, ikraftsatt 01.01.2020 

Loven [7] skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av 

farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. 
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Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og 

kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods 

innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. 

Både utvidelse av eksisterende kaianlegg ved industriområdet og eventuell utvidelse av småbåthavna 

omfattes av loven bestemmelser.  

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520/2012 

Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen [8] er å sikre og legge til rette for en langsiktig 

arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer.  

Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel gjennom:  

 å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging 

av virksomhet eller bebyggelse  

 å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 

luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak  

Retningslinjen anbefaler at det etableres luftforurensningssoner for å sikre at områder med 

luftforurensning synliggjøres. 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019–2023 

Dokumentet [9] samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og 

kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Forventningsdokumentet er 

retningsgivende for regional og kommunal planlegging. Fylkeskommunene og kommunene har ansvar 

for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, 

sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet med retningslinjen [10] er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling ved planlegging av arealbruk og transportsystem. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskapning 

og næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og sikkerhet.  

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven), kunngjort 
19.06.2009 

Loven [11] fastsetter krav og mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler prinsipper 

for offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn for all arealplanlegging. Beslutninger skal 

bygge på kunnskap om naturmangfold (kunnskapsgrunnlaget). Planforslaget vil bli vurdert i henhold til 

lovens krav.  

 RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjen [12] stiller krav om at barn og unges interesser skal ivaretas i plan- og 

byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Det stilles krav til fysisk utforming slik at barn 

og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Barn og unge blir 

ivaretatt i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn, og i konsekvensutredningen hvor 

konsekvenser for friluftsinteresser og rekreasjon blir utredet. 
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 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T1442/2016 

T-1442 [13] skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at 

anleggseierne beregner støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. Støygrenser for de 

aktuelle sonene er angitt i retningslinjene. Som en del av planarbeidet skal det gjøres en støyfaglig 

vurdering og det vil bli utarbeidet støysonekart.  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. 

 

 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 

Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest 

mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. I planarbeidet vil eventuelle 

utslipp til sjø og påvirkning av vannforekomstene bli vurdert.   

 

 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

Forskriften gir regler for krav og prosesser knyttet til tiltak i vassdrag. Dersom det gjennom videre 

planarbeid konkluderes med åpning av lukkede vassdrag kan forskriftens krav komme til anvendelse. 

 Øvrige lover som kan være relevante for planarbeidet 

Det er også annet lovverk som vil kunne være relevant for planarbeidet. Blant annet Vegloven [14]. 

 Regionale rammer og føringer 

 Regional transportplan for Buskerud 2018-2035, vedtatt 15.02.2018 

Planen [15] gir bl.a. strategier og retningslinjer for handel og service. Sentrumsområder skal defineres 

i plankartet til kommuneplanens arealdel. Det er også etablert prinsipper for lokalisering av 

detaljhandel og volumvarer. Arbeidsplasser og næring skal lokaliseres etter ABC-prinsippet. 

Virksomheter med mange arbeidsplasser og mye besøk skal lokaliseres sentralt. Virksomhet med 

færre arbeidsplasser, mindre besøk og/eller støy- og støvulemper lokaliseres mindre sentralt. 

Planen har dessuten retningslinjer knyttet til bruk av dyrka mark, gang- og sykkel, kollektivtransport og 

parkering.  
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 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling, vedtatt 10.12.2014. 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling [16] gjelder for hele fylket og på tvers av næring. 

Regional plan skal legges til grunn for regionale statlige organers virksomhet, for regional og 

kommunal virksomhet, virkemiddelapparat, høgskole, næringsforeninger og andre som organiserer 

næringslivet.  

Kap. 7.3 i planen dreier seg om å styrke nye muligheter for utnyttelse av naturressurser. Buskerud har 

betydelige ressurser bl.a. knyttet til biomasse, med innovasjonsmuligheter som kan styrke samfunnets 

natur- og miljømessige bærekraft. Å fremme innovasjon knyttet til bærekraftig bruk og utnyttelse av 

Buskeruds naturressurser kan gi nye muligheter for både bedriftsutvikling, økt verdiskaping og 

utvikling av nye innovasjonsmiljøer. 

  Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden 
(Planprogram) 

Dagens plassering av tømmerhavn på Lierstranda må avvikles som følge av Lier kommunes ønske 

om transformasjon av området. Tømmerhavna har dispensasjon frem til 30.06.2022. Skognæringen vil 

fortsatt ha behov for havn for utskipning av tømmer. Det regionale planarbeidet er igangsatt for å 

videreføre havnefunksjonen. 

Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet [17] i fylkesutvalget sitt møte 13. mars 2019, og 

behandles videre av Viken fylkeskommune fra 2020. Som det står i planprogrammet, skal havna være 

en «del av råvarehåndteringen til en mulig ny tømmerforbrukende bedrift på Tofte – (Silva Green 

Fuel).» 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 

Miljømålene i forvaltningsplanen skal legges til grunn for kommunal, regional og statlig planlegging og 

virksomhet i vannregionen. Planen gir føringer til kommunene i vannregionen, og skal bidra til å 

samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom miljømålene 

fravikes gir dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. 

 Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden 

Stortinget har derfor enstemmig vedtatt at regjeringen skal legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden 

med mål om å fremme at aktivt friluftsliv og å oppnå en god miljøtilstand i fjorden. Planen omfatter sjø- 

og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder og skal samordne, supplere og 

forsterke det positive som allerede gjøres for Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter. Den er en del 

av oppfølgingen av FNs bærekraftsmål med vekt på mål 6 og 14. 

 Kommunale rammer og føringer 

 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel [18], er det meste av foreslått planområde avsatt til næring og 

industriformål med krav til utarbeidelse av reguleringsplan. Arealer i sjøen er avsatt til bruk og vern av 

sjø og vassdrag, samt til farled. Sør for næringsområdet er områder på land avsatt og regulert til 

friområde og småbåthavn. Kommuneplanen inneholder flere bestemmelser som kan være relevante 

for plansaken. 
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Figur 5: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

 Forslag til ny kommuneplan for Asker 2020-2032– Samfunnsdelen  

Tofte er i forslag til ny samfunnsdel pekt ut som ett av ni lokalsentre i Asker kommune, og et prioritert 

vekstområde for kommunen. Vekstområdene sin utstrekning er definert av akseptert gangavstand til et 

senter, i dette tilfelle Tofte sentrum. Samfunnsdelen har vurdert at det er samfunnsøkonomisk 

forsvarlig å legge til rette for utbygging i vekstområder til Tofte, og planforslaget bygger opp under en 

ønsket utvikling i kommunen. Det betyr at Tofte skal opprettholdes, styrkes og planlegges for å kunne 

fungere som et tettsted på sørspissen av kommunen. Asker kommune er opptatt av å sikre 

arbeidsplasser og industri som kan være med å styrke Tofte som tettsted.  

 

 Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 

Planen inneholder mål, delmål og tiltak/virkemidler for kommunens arbeid med å: 

 Redusere direkte og indirekte utslipp av klimagasser 

 Redusere energibruken og ta i bruk miljøvennlig energi 

 Redusere øvrig miljøbelastning, herunder forsøpling og mikroplast 

Planen har økt fokus på: 

 Anleggsvirksomhet og massetransport 

 Indirekte utslipp fra kommunens egen virksomhet (forbruk og anskaffelser) 

 Indirekte utslipp fra innbyggere og næringsliv (klimavennlig adferd og forbruk) 

 Barn og unge (kompetanse og realfagssatsingen) 

 Næringsutvikling 

 Landbruk 

 Ytre miljø 

Prioriterte tiltak er blant annet å redusere bilbruk, fossilfrie bygge- og anleggsprosjekter, iverksette 

tiltak mot marin forsøpling, redusere klimagassutslipp fra Askersamfunnet med 55 % innen 2030, 
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forebygge risiko for akutt forurensing, god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster og 

opprydning av grunnforurensing.  

 Reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Tofte Cellulosefabrikk plan-ID 5050, vedtatt 30.10.1979 [19], ble opphevet i 

forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel i september 2018.  

Foreslått planområde omfatter arealer regulert til småbåthavn og friområde (LNF) gjennom 

reguleringsplan for Tofte sentrum, vedtatt 17.04.2007. 

  

Figur 6 Utsnitt av reguleringsplan for Tofte sentrum. Planforslaget omfatter arealer innenfor stiplet 
linje. 
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 Tilgrensende planer 

 
 

Reguleringsplan for Tofte gård (28.05.1985) 

Planen [20] regulerer oppfyllingsområde (rødt), 
spesialområde med antikvarisk verdi (blått) og boliger 
med tilhørende adkomst og lekeområde. 

Reguleringsplan for Tofte del 1 (27.03.1990) 

Planen [21] omfatter deler av fylkesvei 281, 
samt arealer regulert til bolig, offentlige 
bygninger og grøntarealer. 

 Pågående planarbeid 

Planinitiativ for forslag til detaljregulering for 36/1 Tofte brannstasjon/Bispegata 

Det har blitt startet arbeid i forbindelse med regulering av ny brannstasjon. Planarbeidet er i tidlig fase. 

Planområdet ligger tilgrensende industriområdet i nord.   

 

Figur 7 Stiplet linje viser foreløpig plangrense for Tofte brannstasjon.  
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Regulering av boliger på Bispen – PlanID 06285025 

Det har blitt igangsatt en reguleringsprosess knyttet til regulering av boliger og grøntarealer på Bispen 

som ligger tilgrensende foreslått planområde.  

 

 Andre føringer og retningslinjer 

«Sammen om Tofte» Stedsutviklingsprosjekt politisk vedtatt i 2012 [22]. Prosjektet skal bidra til at det 
som skjer lokalt settes inn i en større sammenheng. Rapporten samlet materiell fra gjennomført 
mulighetsstudie, kommunens prioriterte satsingsområder, utført arbeid i 2011 og handlingsplan for 
videre arbeid fra 2012. Handlingsplanen inneholder tiltak knyttet til fritidsaktiviteter, parker, 
møteplasser, kyststi, gata, estetisk veileder og grøntplan og mobilitet. 
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 Beskrivelse av tiltaket  

 Alternativer 

Planforslaget utreder følgende alternativer: 

 Alternativ 0 – Dagens situasjon 

 Alternativ 1 – Tofte industri- og næringspark 

 0-alternativet 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlag for konsekvensutredningen. I denne planen defineres 0-

alternativet som at eksisterende situasjon innenfor planområdet videreføres.  

 Alternativ 1 

I 2018 fikk Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) tillatelse til å etablere et 

testanlegg for produksjon av biodrivstoff på området. Demonstrasjonsanleggets formål er å teste 

teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff. Dersom testingen blir 

vellykket, ønsker man å gå videre med utvikling av et fullskalaanlegg.  

Endelig utforming av biodrivstoffanlegget er ikke besluttet, men det skal legges til rette for inntil to 

produksjonslinjer. I tillegg skal det legges til rette for mellomlagring av ferdig produkt, nytt anlegg for 

behandling av biomasse og annen nødvendig infrastruktur. Det vurderes å tilrettelegge for utvidelse av 

den store kaia lengst mot øst (kai 4) og det kan også bli aktuelt å utvide kaiene lenger inne i bukta. 

Det er ikke planer om endringer i bygningsmassen rundt administrasjonsbygget. Man skal i 

planprosessen se på muligheten for å plassere hele anlegget innenfor arealer der det inntil nylig var 

industrivirksomhet. Mulig utforming av et anlegg med to produksjonslinjer vises i Figur 8. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder defineres videre i planarbeidet. Behovet for ny adkomst fra 

fylkesveien og mulig regulering av offentlige arealer og grønnstruktur i planområdets randsone vil 

også vurderes i det videre arbeidet.  

For den sørlige delen av planområdet skal det gjøres en mulighetsstudie i samarbeid med Asker 

kommune. Gjennom mulighetsstudien skal man se på ulike konsepter for utvikling av området. Det 

skal legges opp til brede medvirkningsprosesser med involvering av lokalmiljøet.  

Utviklingen av dette området skal sees i sammenheng med ønsket om sentrumsutvikling i Tofte.  

Det foreslås å lage en områdereguleringsplan for hele området. For industriområdet vil planen 

detaljeres og utredes tilstrekkelig for søknad om byggetillatelse. Den sydlige delen av planområdet 

reguleres på et mer overordnet nivå med krav om senere detaljregulering. Den eksakte grensen 

mellom de to områdene er enda ikke bestemt, men vil ligge et sted syd for eksisterende 

administrasjonsbygg og industrihaller som vist i Figur 8 og Figur 9. 

Konsekvensutredningen vil i begrenset grad omfatte den sydlige delen av planområdet. Det skal i 

planprosessen utarbeides en mulighetsstudie som synliggjør ulike scenarier for utvikling, hvor valgt 

retning legges til grunn for konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen for sørlig del vil være mer 

overordnet enn for nordlig del. En mer inngående utredning vil bli gjennomført i forbindelse med 

senere detaljregulering 
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Figur 8 Foreløpig illustrasjon av planlagt biodrivstoffanlegg. Rød strek viser foreløpig skille mellom 
område som reguleres detaljert og område som reguleres mer overordnet. 

Flis-siloer 

Prosessanlegg 

Administrasjonsområde 

Lagring av tømmer 

Mulige kaiutvidelser 
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Figur 9 Viser området som skal reguleres overordnet. For dette området skal det gjøres en 
mulighetsstudie i samarbeid med Asker kommune. 
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 Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov 

 Innledning 

Her beskrives forhold som anses som vesentlige i plansaken - beslutningsrelevante spørsmål. Først 

følger en beskrivelse av temaer som skal konsekvensutredes i kapittel 6. Deretter beskrives tema som 

er relevante for plansaken, men som ikke skal konsekvensutredes og som skal omtales og vurderes i 

planbeskrivelsen i kapittel 7.  

I konsekvensutredningen (KU) vil det planlagte tiltakets virkninger for miljø og samfunn bli vurdert. 

KUen utarbeides med utgangspunkt i fastsatt planprogram. I KUen vil det legges vekt på det som er 

reelle vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og hva som kan anses som beslutningsrelevant. For 

de temaer der det er hensiktsmessig legges det opp til en vurdering av områdets verdi, tiltakets 

antatte omfang/påvirkning og deretter vurdering av konsekvens. Utredningsmetodikk vil tilpasses det 

enkelte tema som skal utredes. 

Foreliggende data vil bli gjennomgått og nyttiggjort, så langt disse er tilgjengelige og av relevans for 

utredningsoppgaven. I de tilfellene nødvendige data ikke er tilgjengelige, av ny nok dato, eller høy nok 

kvalitet, må supplerende datainnsamling foretas.  

Det legges opp til at det utarbeides et fagnotat for hvert utredningstema, og at alle fagnotatene 

sammenfattes i et eget kapittel i planbeskrivelsen.  

 Utredningstema 

Planforslagets konsekvenser for en rekke tema vil være aktuelle for vurdering i det videre 

planarbeidet. Noen tema er mer sentrale og vil kreve en mer omfattende konsekvensutredning med 

egne temarapporter, mens andre tema som er mindre relevante vil vurderes som en del av 

planbeskrivelsen. 

Følgende tema vil kunne være aktuelle å vurdere i det videre planarbeidet: 

• Trafikk (tungtrafikk, parkering, gående og syklende) 

• Sjøtrafikk 

• Fiskeri 

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

• Nærmiljø og friluftsliv 

• Støy 

• Forurensing (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensning av vann og grunn) 

• Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 

• Nær- og fjernvirkning – landskapsbildet 

• Geotekniske forhold (sikker byggegrunn, fundamentering og skred) 

• Verneverdige kulturminner, bygninger og landskap 

• Bygge og anleggsperioden 

• Miljø/klimatiltak for anlegget 

• Energibruk og kapasitet 

• Teknisk infrastruktur 

• Beredskap og ulykkesrisiko (som del av ROS-analyse) 

• Virkninger som følge av klimaendringer, risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 

(ROS)  

• Sentrumsutviklingen i Tofte 

• Lokale og regionale virkninger 
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 Trafikk (tungtrafikk, parkering, gående- og syklende) 

 Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger nord-øst for Tofte sentrum, i tilknytning til fv. 281 Østre Strandvei. Industriområdet 

på Tofte har i dag tre adkomster fra veien, som alle er utformet som T-kryss med vikeplikt. 

Eksisterende boliger i området har adkomst fra Ringstubben og Skogveien som er koblet på fv. 281 

Østre Strandvei. Fartsgrensen på fv.281 forbi planområdet er 50 km/t. 

Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) har fv.281 en ÅDT på 2650 forbi planområdet, med en 

tungtrafikkandel på 7%. Tallet gjelder for 2018.  

Fv. 281 har i dag belysning. Det er etablert fartshumper sør og nord for planområdet langs fv. 281. Det 

er registrert syv ulykker innenfor planområdet de siste 20 årene, inkludert én med alvorlig skadegrad. 

Ulykkene har skjedd i kryssene langs fv. 281. Det er sammenhengende gang-/sykkelvei på østsiden 

av fv. 281. Gang-/sykkelveien forbi planområdet er ca. 3 m bred og er separert fra kjøreveien.  

Nærmeste bussholdeplass ligger på fv. 281 ca. 50 m nord for adkomsten til næringsdelen av Tofte 

industriområde, med linjer i begge retninger.  

I 2019 ble det registrert ca. 2000 tømmerbiler inn til området. Tur-retur gir dette en ÅDT på ca. 11 

tømmerbiler. Statkraft Tofte stiller krav til at leveranser av tømmer og annen tungtransport til og fra 

anlegget skal unngås i perioder der barn- og unge er på vei til og fra skolen. Statkraft har løpende 

dialog med leverandørene for å sikre at kravene oppfylles.  

Det foreligger ikke eksakte trafikktall for perioden da cellulosefabrikken var i drift, men gjennomgang 

av foreliggende data viser at trevirke ble levert ved hjelp av 8-10 lektere, 4 kystbåter og 10-20 biler i 

uken. I tillegg ble det uttransportert ferdig produkt på bil og med båt. Det kom også 

kjemikalieleveranser på bil og de fleste av de ca. 300 ansatte ved virksomheten kjørte til jobb. Samlet 

sett ga virksomheten en betydelig transport på vei og til sjøs.  

 Antatte problemstillinger 

Foreslått utbygging vil kunne gi økt tungtrafikk og det vil bli behov for utbedring av nye adkomster og 

kryss på fv. 281 og nye veier gjennom planområdet. Det må tilrettelegges for trygge gang- og 

sykkelveier langs planområdet. Det kan innebære vurdering av å flytte eksisterende gang- og 

sykkelveg fra østsiden til vestsiden av fv. 281. Det skal legges til rette for etablering av intern kjørevei 

som knytter hele planområdet sammen. Veisystemet må dimensjoneres i henhold til fremtidig behov 

og ta høyde for videre utvikling i området. Veiene må reguleres slik at de vil gi tilfredsstillende 

krysningsmuligheter for myke trafikanter, spesielt skolebarn. Tilstrekkelig kapasitet og god 

fremkommelighet for alle trafikantgrupper inkludert buss er viktig.  

 Utredningsbehov 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse for området. Trafikkanalysen skal beskrive de trafikale 

virkningene av planforslaget, herunder person og godstransport og skal se på mulige forbedringer for 

trafikksikkerheten i området, og gjennom Tofte sentrum. Temaer som vil belyses er trafikkavvikling, 

trafikksikkerhet, forhold knyttet til gang-/sykkeltrafikk, kollektivdekning og gjennomgangstrafikk 

gjennom Tofte sentrum.   
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Det skal gjøres rede for hvordan transport til og fra anlegget vil skje og fordeling mellom vei og 

sjøtransport skal beskrives. Det skal utredes mulighet for transport gjennom eksisterende 

vannledningstunnel mellom Tofte og Oredalen. 

Den første fasen innebærer innsamling, systematisering og analyse av tilgjengelige 

grunnlagsopplysninger. Trafikkmengder beskrives med utgangspunkt i trafikktelling i hvert av kryssene 

under ettermiddagsrush og trafikktall fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Det gjøres beregning av 

kapasitetsutnyttelse for begge kryssene i planområdet, og resultatene vurderes.  

Basert på kjente erfaringstall, samt planområdets forutsetninger, vurderes og beregnes 

bilturproduksjonen og reisemiddelfordelingen for det aktuelle området. Basert på beregningene for 

trafikkvekst i området, samt beregnet bilturproduksjon for planområdet, gjøres det en vurdering av 

trafikale konsekvenser for kryssene i planområdet. Kapasitetsutnyttelsen beregnes i SIDRA 

Intersection 8, og det foreslås å legge til grunn 2040 som beregningsår.  

Adkomster til planområdet vurderes, og det skal sikres mulighet for oppgradering av eksisterende 

gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesvei 281. Gang- og sykkelveien skal prosjekteres i henhold til 

Statens vegvesens håndbøker og kommunale krav.  

Resultatene fra analysene vil bli sammenstilt i en rapport. I denne rapporten vil de trafikale 

konsekvensene av utbyggingen bli belyst, og eventuelle avbøtende tiltak mtp. kapasitet, 

trafikksikkerhet o.l. bli nærmere beskrevet og vurdert. Det vil også gjøres en overordnet vurdering av 

trafikksituasjonen i anleggsperioden Trafikkanalysen vil være et grunnlag for detaljplanene som 

produseres.  

 Vann- og avløp 

 Eksisterende situasjon 

Jamfør hovedplan for vann- og avløp 2017-2041 [23], inngår Sandungen i vassdraget som forsyner 

vann til industri på Tofte. Vann til industrien går fra Sandungen til Rødbyvannet, ned elv og i 

overføringstunell til Tofte. I tillegg er det vannforsyning til området fra vannene Rødvann, Langvann og 

Røskestadvannet (Østre vassdrag). Kommunen har for øvrig en avtale med Statkraft om rett til 

vannuttak fra Sandungen til bruk i drikkevannsforsyningen. 

Filtvet og Tofte vannverk fikk felles styre i 2015. De er koblet sammen på midten og er reserve for 

hverandre. I hovedplan for vann- og avløp er det beskrevet at det er problemer med lekkasjer i 

ledningsnettet på Tofte. Tofte/Filtvet er ett av fire rensedistrikter i tidligere Hurum, og renseanlegget til 

Rulleto RA på Tofte er den største av disse. Anlegget ble oppgradert i 2007. Kapasiteten beskrives å 

være i grenseland, spesielt når det er mye overvann som lekker inn til anlegget.  

Tilstanden på tilkoblingen til fabrikkområdet må kartlegges og vurderes.   

 Antatte problemstillinger 

De planlagt tiltakene vil ha behov for oppgradering av eksisterende VA-teknisk infrastruktur internt på 

planområdet og kan utløse behov for tiltak på det offentlige nettet. Økt andel tette flater vil føre til økt 

avrenning fra området. Håndtering av denne økte avrenningen må håndteres i henhold til Asker 

kommunes retningslinjer for vann- og avløpshåndtering.  
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 Utredningsbehov 

Eksisterende VA-teknisk infrastruktur skal kartlegges og det skal gjøres en vurdering av kapasitet til 

eksisterende ledningsnett i samarbeid med kommunen og på bakgrunn av kommunens modeller og 

erfaringer, ev. i samarbeid med vann og avløpsavdelingen i Asker kommune  

Planen skal inkludere en oversikt over påkoblingspunkter til eksisterende nett.  

Det skal utarbeides en oversiktstegning for hovedtraséene for vann, spillvann og overvann. Løsninger 

vist i oversiktstegning skal være vurdert med vekt på behov for avsatt areal til VA-anlegg, overvann- 

og flomhåndtering og eventuelle konsekvenser for eksisterende infrastruktur. Tegning som viser 

flomveier utarbeides. Som grunnlag for beregningene skal det legges til grunn 20 % klimapåslag.  

 Nærmiljø og friluftsliv  

 Eksisterende situasjon 

Langs østsiden av fylkesvei 281 går det en gang-/sykkelvei. På vestsiden av veien ligger det noen 

boliger og en del næringsbebyggelse. Tofte ungdomsskole ligger også her med ca. 150 elever fordelt 

på 3 trinn og 6 klasser. Her ligger også flerbrukshall og Bjerkelunden/Tofte stadion. Det er ingen 

barnehager i nærheten. 

Nord for industritomta ligger Kaltenbakk, Fuglebakk og Ramsvik og mot syd ligger Tofte sentrum. Nord 

for sentrum utgjør småbåthavna, tilstøtende friområde og arealer syd for administrasjonsbygget større 

offentlig tilgjengelige areal som er medtatt i planområdet. I øst ligger Oslofjorden.  

Det meste av planområdet vurderes å ha liten verdi for friluftsliv da det i all hovedsak er bebygget eller 

utilgjengelig, men områdene rundt småbåthavna vurderes å ha stor verdi. Da industriarealet er sperret 

for allmenn ferdsel og gjennomgang, er ferdselen forbi industriarealet henvist til gang-/sykkelveien 

langs fv. 281.  

 Antatte problemstillinger 

Området i sør-vest må sees i sammenheng med sentrum og småbåthavnen. Tilgjengelighet av dette 

området og opplevelsen av åpne, offentlige arealer er viktig, spesielt for barn og unge. 

 Utredningsbehov 

Hensynet til turveiforbindelser og konsekvenser for bomiljø vil omtales i planbeskrivelsen. Muligheten 

for allmennhetens tilgang til de sydligste delene av planområdet, samt tilgang til sjønære arealer og 

sjøarealer innenfor planområdet skal beskrives og vurderes. Sikkerhetsaspektet for gående og 

syklende vurderes i trakkutredningen. Gjennom mulighetsstudie omtalt i kapittel 7.5 skal ulike 

scenarioer for utvikling av området syd for industriområdet vurderes. 
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 Støy 

 Eksisterende situasjon (0-alternativ) 

Planområdet ligger mellom fv. 281 og fjorden. Både fv. 281 og planområdet genererer støy. Den 

gamle cellulosefabrikken ble revet i 2016, men det er drift knyttet til bearbeiding av trevirke på 

industritomten. Det står en flishugger i området ved dypvannskaien. Drift av denne er sammen med 

anleggstransport og drift av anleggsmaskiner den største lydkilden i området i dag. Flishuggeren ble 

satt innendørs i 2018 og det har bidratt til å redusere støyutbredelsen.  

 Alternativ 1 – fremtidig situasjon 

Planforslaget legger til rette for utvidelse av dagens industrivirksomhet, kaiutvidelser og tilrettelegger 

også for annen næringsvirksomhet på området. Planområdet ligger relativt nærme 

tettstedsbebyggelsen på Tofte der det er boliger, skoler, barnehager mv. Planlagt virksomhet vil kunne 

gi støymessige konsekvenser for støyfølsom bebyggelse i området. 

Trafikken til og fra området vil øke. Internt på området planlegges det også en sammenhengende 

veiforbindelse gjennom planområdet som sikrer mulighet for kjøring uten å måtte kjøre ut på fv. 281. 

Økt trafikk og nye kjøreveier kan gi økt støybelastning på eksisterende og planlagt bebyggelse med 

støyfølsomme bruksformål i området. 

Planforslaget vil tilrettelegge for økt sjøtransport med lasting og lossing av biodrivstoff og trevirke. 

Disse operasjonene vil kunne påvirke lydbildet i nærområdet.  

 Utredningsbehov  

Det skal gjøres en støyutredning som beskriver 0-alternativ og fremtidig situasjon i området. For 0-

alternativ benyttes dagens situasjon fremskrevet til gjeldende prognoseår som er minimum 10-20 år 

frem i tid. Støyutredningen skal baseres på foreslått utbyggingsvolum, og forventet trafikkvekst både 

uten og med fremtidig industri- og næringsutvikling. Behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 

identifiseres og vurderes. Ved behov vil det gjennom reguleringsplanen stilles krav til at avbøtende 

tiltak følges opp i den videre planleggingen av tiltaket. Beregning av utendørs støynivåer fra vegtrafikk, 

industri, skipenes hjelpemotorer, samt lasting og losseoperasjoner ved havnen gjøres i tråd med 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T-1442:2016. 

Beregninger utføres i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk og industristøy.  

Det lages en støyrapport som beskriver beregningsmetode og forutsetninger, samt oppsummerer 

resultatet og sammenligner disse med gjeldende grenseverdier for støy i henhold til T-1442. 

Resultatene fremlegges også i form av støysonekart. 

 Forurensning - herunder utslipp til luft, vann og grunn 

 Eksisterende situasjon 

Statkraft kjøpte industritomten på Tofte (gnr./bnr. 336/1) i Asker kommune av Södra Cell Tofte AS i 

2015. I den forbindelse ble det gjennomført nødvendige miljøtekniske vurderinger av grunnen. NGIs 

rapport for risikovurderinger av forurenset grunn (ref. NGI 2014) påviste tungmetaller, PAH og olje i 

tilstandsklasse 2-5, samt farlig avfall i løsmassene på området. Risikovurderingen tilsa at ved 

arealbruk «industri» må farlig avfall og masser i tilstandsklasse 5 i ett punkt fjernes. De påkrevde tiltak 

er gjennomført og godkjent. Øvrig forurensning overholder de beregnede akseptkriteriene. 
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Massehåndtering ved terrenginngrep på eiendommen må utføres iht. en godkjent tiltaksplan for 

håndtering av forurensede masser.   

Sedimentundersøkelser i havnebassenget utenfor Södra Cell Tofte AS ble utført i 2012 og 2014 (DNV, 

2012 og NGI, 2014) [24]. Målte konsentrasjoner av tungmetaller i prøvene var i tilstandsklasse I 

(bakgrunn) eller II (god) i alle prøver. Det ble ikke påvist at utlekking fra massene på industriområdet 

har forurenset sedimentene i havnebassenget. 

Det foreligger utslippstillatelse fra miljødirektoratet for demonstrasjonsanlegget som er under bygging.  

 Antatte problemstillinger 

Etablering av et fullskala biodrivstoffanlegg, næringsbygg og utvidelse av kaianlegg forutsetter noe 

graving og terrengarbeider. Massehåndtering ved terrenginngrep på eiendommen må utføres iht. en 

godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. Det planlagte anlegget vil kunne gi utslipp 

til luft og til vann.  

 Utredningsbehov 

I planbeskrivelsen skal eksisterende situasjon beskrives, samt hvilke elementer som vil inngå i en 

tillatelse til forurensende virksomhet. Utslipp til luft og vann skal vurderes og beskrives. 

Miljømyndighetene gir ikke tillatelse uten at det foreligger en godkjent reguleringsplan. 

Utredningsbehovet ivaretas ifm. denne tillatelsen. 

Tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven skal foreligge fra gjeldende 

miljømyndighet før oppstart av fullskala-anlegget. Tillatelsen er basert på virksomhetens søknad og 

regulerer virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Tillatelsen blir gitt på vilkår som må oppfølges etter 

gitte tidsfrister. Vilkårene kan inkludere utredninger/overvåkningsprogram luft og sjø med frister.  

 Naturmangfold jf. naturmangfoldloven 

Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. 

Naturmangfold skal utredes med vekt på naturtyper jf. DN-håndbok 13 [25] og Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 [26], landskapsøkologiske trekk og arter på norsk rødliste for arter 2015 [27]. Det skal 

samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens § 8 om kunnskap, både med tanke 

på verdier og inngrepets påvirkning. 

 Eksisterende situasjon 

Planområdet er i all hovedsak tidligere industriområde med tilhørende kontorbebyggelse og 

havneområde. På dagens industriområde er det aller meste av tidligere nedlagt industri fjernet, se 

Figur 3. Det foreligger registreringer av truede arter i området i dag, og ellers er det registrert andre 

arter samt fremmede arter innenfor planområdet. I fjorden syd for friområdet ved småbåthavna er det 

et lokalt viktig bløtbunnsområde (Tofteskjæra) med en del vegetasjon. Ellers er det ikke registrerte 

naturverdier i sjøen. Rett nord for planområdet er det et område der det er registrert hule eiker. 

Tofteelva ligger i rør gjennom planområdet. 
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Figur 10 Lokalitet Tofteskjæra slik det er vist i Miljødirektoratets naturbase. 

 Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov 

I forbindelse med forestående konsekvensutredning vil vi benytte eksisterende informasjon som finnes 

i nasjonale databaser. I tillegg vil det gjennomføres en befaring av området i vekstsesongen for å 

etablere tilstrekkelig og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Åpne og lukkede bekker vil også kartlegges.  

 

Utredningsbehov:  

 Oppsummering av eksisterende kunnskap om naturverdier i tiltakets influensområde.  

 Eventuelle registreringer ved hull i kunnskapsgrunnlaget  

 Beskrivelse av mulige konsekvenser for naturverdiene på land og i sjøen i anleggs- og driftsfase  

 Mulighetene for å åpne Tofteelva skal vurderes 

 Tiltakets innvirkning på landskapsøkologiske funksjonsområder  

 Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak som kan redusere negative konsekvenser  
 
Forholdet til naturmangfoldloven  
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven (nml) er vurdert og fulgt opp. I henhold til § 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I den grad det er 

manglende kunnskap om tiltakets effekter på naturmangfoldet, vil føre var-prinsippet (§ 9) bli lagt til 

grunn. 
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 Nær og fjernvirkning – Landskapsbildet 

 Eksisterende situasjon 

Området er relativt flatt og åpent med bebyggelse i syd, vest og nord. Området er eksponert fra 

fjorden og fra deler av områdene ved Toftekleiva. Området er i dag delvis ubebygget og bærer preg av 

tidligere industrivirksomhet. I omkringliggende områder er det boligbebyggelse mot vest, og mot nord. 

 Aktuelle problemstillinger 

Utvikling av planområdet vil omfatte ny bebyggelse, nye veier og terrengendringer knyttet til dette. 

Tiltakenes utforming og plassering vil gi konsekvenser for hvordan de oppfattes fra omkringliggende 

områder. Da planområdet ligger lavt i terrenget og det allerede er industribebyggelse innenfor 

planområdet vurderes temaet og være av begrenset viktighet.  

I forbindelse med mulighetsstudien som skal gjennomføres vil temaet være viktigere for den sydlige 

delen av planområdet enn for selve fabrikkområdet da man tilrettelegger for en utvikling direkte inn 

mot eksisterende sentrum. Gjennomtenkte løsninger mht. utforming, høyder, strukturer og 

materialbruk vil være viktig for å sikre en vellykket transformasjon.  

 Utredningsbehov 

Landskapsvirkningen skal beskrives ved hjelp av illustrasjonsplan, snitt og visualiseringer. Avbøtende 

tiltak skal beskrives og innarbeides i planen i den grad det vurderes nødvendig. Kommuneplanens 

krav til buffersoner skal følges opp. Mulighetsstudien vil angi overordnede prinsipper for utvikling av 

området mot Tofte sentrum. Gjennom områdereguleringsplanen vil det utarbeides en designhåndbok 

som setter krav som må følges opp ved videre detaljregulering av den sydlige delen av området. 

Hensikten er å sikre en forutsigbar og omforent utvikling i tråd med mulighetsstudiens intensjoner.  

 

 Lokale og regionale virkninger 

 Dagens situasjon 

Før cellulosefabrikken stengte var det ca. 300 ansatte på industrianlegget. I dag har Statkraft Tofte og 

Silva Green Fuel ca. 20 ansatte tilknyttet industriområdet. Demonstrasjonsanlegg for 

biodrivstoffproduksjon er under oppføring og er ventet å skape 30-35 arbeidsplasser i testfasen. I 

tillegg er det ca. 100 ansatte i de ulike bedriftene som leier lokaler på området. Med dette er 

virksomhetene på området samlet sett betydelige i det lokale arbeidsmarkedet.  

 Utredningsbehov 

Det skal gjøres en analyse av ringvirkninger av å etablere et biodrivstoffanlegg på Tofte.  

Effektene som skal analyseres omfatter direkte sysselsettingsvirkninger på fabrikken, indirekte 

sysselsettingsvirkninger gjennom underleveranser lokalt og regionalt, samt indirekte ringvirkninger på 

lokalt næringsliv og tjenesteyting av at innbyggertallet øker. Det er naturlig å skille mellom effekter for 

lokalsamfunnet og for en større region, for eksempel tidligere Hurum kommune.  
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Til grunn for analysen skal det benyttes nøkkeltall for investeringene som skal gjøres, antall og 

sammensetning av ansatte i driftsfasen samt annen relevant informasjon fra bedriften. Videre vil det 

benyttes nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrå, kommunen og andre kilder som grunnlag. Det skal også 

gjennomføres et begrenset antall intervjuer med bedriften, kommunen og mulige andre informanter. 
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 Øvrige forhold som omtales og vurderes i     

planbeskrivelsen 

Følgende tema vurderes i planbeskrivelsen, men konsekvensutredes ikke: 

• Geologiske og geotekniske forhold 

• Kulturverdier 

• Bygge- og anleggsperioden 

• Energibruk og kapasitet  

• Sentrumsutvikling i Tofte 

• ROS-analyse 

 Geologiske og geotekniske forhold (sikker byggegrunn, fundamentering, skred 

og flom)  

 Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger under marin grense. I følge berggrunnskart fra Norges geologiske undersøkelse 

(NGU) består planområdet av Granittiske bergarter omvandlet til gneiser og migmatitter; biotittgranitt; 

biotittgranitt porfyrisk; øyegneis, granittisk (Moss-Filtvedt ortogneis), og Granitt, porfyrisk, grovkornet 

(Drammensgranitt). 

I følge løsmassekart fra NGU består løsmassene av hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 

ofte med stor mektighet, fyllmasse (antropogent materiale), bart fjell, og marin strandavsetning i et 

sammenhengende dekke. 

Ifølge NVEs skrednett [28] ligger planområdet innenfor kartlagt kvikkleiresone. Planområdet omfattes 

ikke av aktsomhetsområde for jord- og flomskred og er utenfor flomsone. 

 Vurdering 

NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [29] stiller krav til vurderinger knyttet til 

områdestabilitet i reguleringsplaner. Med bakgrunn i dette skal områdestabilitet vurderes og eventuelle 

avbøtende tiltak indentifiseres som del av planarbeidet. De innledende geotekniske undersøkelsene 

vil konkludere eventuelle behov for supplerende undersøkelser i form av grunnboringer. 

 Kulturverdier  

Fagtemaet omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, kul-

turmiljøer og kulturhistoriske landskap. Det er stilt krav om marinarkeologiske registreringer ifm. 

planarbeidet. 

 Eksisterende situasjon 

Flere av byggene innenfor planområdet har kulturhistorisk verdi og «Folkets hus» er SEFRAK-

registrert. Hovedbygningen er delvis ombygd og vurderes å ha liten-middels kulturhistorisk verdi. 

Bygningen er ifølge Riksantikvarens askeladden oppført i første del av 1900-tallet [30]. Den øvrige 

bygningsmassen på planområdet er variert og har ulik kulturhistorisk verdi. Administrasjonsbygget og 
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flere av teglsteinsbygningene som ligger i tilknytning til dette ble kartlagt av NIKU i 2005 og har stor 

kulturhistorisk verdi. Utviklingen av området skal sees i sammenheng med disse verdiene.  Med 

unntak av et lite areal lengst i nord, har hele området enten vært nedbygget og funnpotensiale på land 

vurderes derfor som lite. Fylkeskommunen har varslet krav om at det skal gjøres arkeologiske 

kartlegging i sjøen.   

 Vurdering 

Kultur- og verneverdier på- og ved industriområdet skal beskrives i planbeskrivelsen. Det skal 

vurderes i hvilken grad verdiene berøres av tiltaket og om disse må tas spesielt hensyn til. Selv om 

funnpotensialet vurderes som marginalt, kan kulturminnemyndighetene stille krav til arkeologisk 

registrering i forbindelse med varsel av planoppstart og høring av planprogram.  

Gjennom mulighetsstudien skal det kulturhistoriske miljøet kartlegges. Studien skal danne grunnlag for 

videre utvikling og vil gi føringer for fremtidig utvikling av området.  

 Bygge og anleggsperioden  

Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden. 

 Vurdering 

Anleggsarbeider i forbindelse med utbygging kan påvirke omgivelsene. Nærmiljø og naboer kan 

oppleve dette i form av f.eks. anleggstrafikk, massetransport, graving, sprengning, spunting, lagring og 

rigg. Dette vil kunne påføre omgivelsene ulemper knyttet til trafikk, støy og støv og rystelser. Fare for 

forurensing vurderes som eget fagtema (kap. 6.7). Det gjelder også trafikksikkerhet (kap. 6.3). I 

planbeskrivelsen skal aktuelle aktiviteter beskrives med eventuelle avbøtende tiltak for å begrense 

virkningene for omgivelsene. Viktige hensyn bør sikres i planbestemmelsene. 

Hvis det er naturlig å dele utviklingen av området inn i ulike faser/byggetrinn, skal dette beskrives. Det 

skal i planbeskrivelsen fremkomme hvilke deler av planen dette gjelder og hvordan arealene skal 

brukes og fremstår før de transformeres. Anleggsperiodens varighet og tidsperspektiver som utvikling 

av de ulike arealene innenfor planområdet skal vurderes.  

 Energibruk og kapasitet  

 Eksisterende situasjon 

Det er ikke etablert noe lokalt fjernvarmenett med tilhørende tilknytningsplikt og utbygger vil derfor ikke 

ha noen føringer i forhold til termisk energiforsyning utover gjeldende teknisk forskrift og lokal energi- 

og klimaplan.  

Det har tidligere vært etablert treforedling (kraftkrevende industri) i samme område og det antas derfor 

at kraftforsyningen har tilstrekkelig kapasitet. 

 Antatte problemstillinger 

Energibehov og -balanse for industrivirksomheten som skal etableres er en viktig forutsetting for å 

komme opp med gode alternative løsninger for energiforsyningen til området.  Resultatet vil være 
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avhengig av modenheten i prosessen med etablering av denne virksomheten og derav 

tilgjengeligheten på nødvendig informasjon.  

Miljøambisjoner relatert til området og bygningskategori vil påvirke energibehovet og noen 

overordnede føringer for dette bør komme frem gjennom en dialog med utbygger.  

Hvorvidt det er interessant for kommunen og lokale utbyggere at energiløsningen kan integreres som 

del av lokal energiforsyning utover selve industri- og næringsområdet, bør avklares og nevnes i 

energivurderingen.  

Tilgjengelig kapasiteter knyttet til kraftforsyning vil avklares med lokalt nettselskap. 

 Utredningsbehov 

Som en del av planarbeidet skal det gjøres en energivurdering. Som en del av vurderingen skal det 

gjøres et overslag over energibehov innenfor planområdet og en vurdering av bruk av alternative 

energikilder.  

Termisk og elektrisk energi- og effektbehov for området skal kartlegges. Dette benyttes for å vurdere 

lokal kapasitet på krafttilførsel og mulige lokale løsninger for termisk energiforsyning.  Her vil det bli en 

tett dialog med utbygger i forhold til aktuelle energikilder, energibærere, temperaturnivå og potensiell 

utnyttelse av spillvarme. Energi- og effektbehovet vil også ta høyde for utbyggingstrinn. 

Området ligger slik til at det er flere mulige fornybare løsninger med tanke på energiforsyningen, 

herunder sjøvarme, geovarme og solenergi.  Disse mulige konseptene vil realitetsorienteres i forhold 

til energibehov- og balanse for området. 

Den nye virksomhetens CO2 avtrykk skal vurderes i sammenheng med utslippsbesparelsene 

biodrivstoffproduksjonen forventes å medføre for transportsektoren. 

Energiutredningen utarbeides som et notat der hovedkonklusjonene innarbeides i planbeskrivelsen. 

 Sentrumsutviklingen i Tofte  

 Eksisterende situasjon 

Tofte er prioritert lokalsenter i Asker. Sentrum er langstrakt og knyttet til hovedgata, med bebyggelse 

på begge sider. Sentrumsområdet er delt i to hoveddeler; ved bensinstasjonen i vest og to 

dagligvareforretninger i øst. 

I kommuneplanens arealdel ønskes det flere sentrumsnære boliger og leiligheter. Kystsonens 

kvaliteter skal styrke en ønsket nærings- og befolkningsvekst. Bebyggelsen skal forholde seg til gate- 

og kvartalsstrukturen. Lukkede fasader mot omkringliggende gater er ikke ønskelig. Aktiviteter og 

rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel prioriteres. Ved tiltak nær verneverdig 

kulturminne/-miljø, skal det legges særlig vekt på helhetsvurdering. 

 

 Vurdering 

Området sør-vest i planområdet må sees i sammenheng med sentrum og videre utvikling av Tofte 

som lokalsenter. Da området er avsatt til næring/industri og småbåthavn er det naturlig at planen 

foreslår en arealbruk i tråd med dette, men som samtidig henvender seg mot sentrum og som kan 
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åpne området med muligheter for aktiviteter hele døgnet/uken. Tilgjengelighet i dette området og 

opplevelsen av åpne, offentlige arealer er viktig, spesielt for barn og unge. 

Planen skal vurdere om deler av eksisterende bebyggelse kan fungere som en avgrensing, eller 
overgang mellom ny industri og Tofte sentrum. I denne vurderingen inngår ny bruk og andre 
funksjoner som kan åpne opp for servicefunksjoner, som f.eks. serveringssteder og butikker. Utvikling 
av den sørlige delen av planområdet og videreutvikling av båthavna skal vurderes gjennom 
utarbeidelse av en mulighetsstudie i samarbeid Asker kommune og lokalbefolkningen på Tofte. 
Gjennom mulighetsstudien skal det sees på funksjonssammensetning, skala, gatestruktur, 
funksjonssammensetning mv.  
Allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen gir stor opplevelsesverdi og skal være et sentralt element i 
mulighetsstudien.  
I planbeskrivelsen skal det gis en beskrivelse av hvordan planen forholder seg til sentrale tema i 
stedsutviklingsprosjektet «Sammen om Tofte». Dette relaterer seg til fritidsaktiviteter, parker, 
møteplasser, kyststi, forholdet til gata, estetikk, grøntplan og mobilitet.  
 
Det skal i planbeskrivelsen fremkomme hvordan planen kan bygge opp under kystsonens kvaliteter 

med tilgang på havn, sjøidretter og maritime servicefunksjoner.  

 Sjøtrafikk 

Konsekvenser av økt sjøtransport og eventuell etablering av småbåthavn skal belyses i 

planbeskrivelsen. Næringstransporten inn og ut til det planlagte anlegget skal vurderes mht øvrig 

trafikk i bileden utenfor Tofte og mht mulig etablering av småbåthavn. Forventet antall skipsanløp, 

skipstyper og innseilingsforhold skal beskrives og vurderes.  

 Naturressurser – fiskeri 

Det er flere registrerte fiskefelt og fiskeplasser i sjøområdene utenfor Tofte og Hurumlandet. Det skal 

gjennom reguleringsplanen gjøres en vurdering av om økt sjøtrafikk vil gi konsekvenser for 

fiskeriressursene og bruk av disse i området.  

 ROS-analyse 

Det vil for reguleringsplanen bli gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-3. ROS-analysen er en kvalitativ, baserer seg på tilgjengelig informasjon og 

gjennomføres i tråd med DSBs veiledning «Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging» [31]. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, 

samfunnsstabilitet og materielle verdier. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Det skal også vurderes om tiltak foreslått gjennom planforslaget vil kunne 

gi konsekvenser for tilstøtende arealer utenfor planområdet. Forhold vedrørende forventet klima er en 

integrert del av analysen. 

Anlegget det legges til rette for skal produsere biodrivstoff (brannfarlig væske). Anleggets størrelse 

gjør at det sannsynligvis vil bli omfattet av storulykkeforskriften. Det vil si at det da vil være underlagt 

tilhørende reguleringsregime forvaltet av DSB. Dermed må det også gjennomføres et arbeid med 

søknad om innhenting av samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17. Denne vil evt. 
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også være koordinert opp mot storulykkeforskriften og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon 

herunder en kvantitativ risikoanalyse (QRA) for anlegget og fastsetting av eventuelle sikkerhetssoner 

rundt anlegget. Dette vil bli benyttet inn i ROS-analysen for reguleringsplanen for evt. å fastsette 

nødvendige arealbegrensninger og/ eller hensynssoner. 

ROS-analysen skal identifisere, beskrive og vurdere reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav og 

dekke det areal som planen omfatter.  

Det planlegges å etablere ny brannstasjon tilgrensende industriområdet. En ny brannstasjon så tett på 

anlegget vil gi svært kort responstid og vil være positiv for beredskapen på Tofte.  

Arbeidsmetodikk og analyse tilpasses planområdets kompleksitet. Analysen er i hovedsak avgrenset 

til vurdering av ferdig løsning. Dersom det evt. er spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som 

avdekkes i fareidentifikasjonen, håndteres også disse i analysen. Resultatene blir presentert i en egen 

rapport hvor det også formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak. 
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 Informasjon og medvirkning 

 Informasjon og medvirkning 

Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning. 

Allmennheten og berørte vil sikres informasjon først og fremst ved varsel om oppstart av planarbeid 

og ved offentlig ettersyn, samt informasjonsmøter i høringsperiodene. Behov for ytterligere 

informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende under arbeidets gang. Beboere innenfor 

planområdet som berøres direkte av planforslaget vil bli kontaktet særskilt av forslagsstiller underveis i 

planprosessen. 

I forbindelse med arbeidet med mulighetsstudien skal lokalsamfunnsutvalget i Tofte involveres for å 

sikre bred medvirkningsprosess for å på best mulig måte kunne ivareta lokalsamfunnets ønsker og 

behov.  

Det er et stort ønske om innspill fra lokalbefolkningen underveis i planprosessen.  

Planlagte medvirkningsprosesser 

Hva Når? Informasjon og medvirkning 

Varsling av 
planoppstart og høring 
av planprogram 

Juni - august 2020 Åpent møte på Tofte i august. Annonseres i 
avis og per brev til berørte parter  

Utarbeidelse av 
mulighetsstudie 

oktober – januar 
2020/2021 

Involvering av lokalsamfunnet/ 
lokalsamfunnsutvalget gjennom dialog 

Høring av planforslag Mars- april 2021 Åpent møte på Tofte i underveis i 
høringsperioden. Annonseres i avis og per 
brev til berørte parter 

 

 Utbyggingsavtale 

Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommunen. Det har derfor blitt varslet at 

planforslaget kan utløse forhandling om mulig utbyggingsavtale samtidig med varsel om planoppstart. 

Utbyggingsavtale skal utarbeides parallelt med planarbeidet og forslag skal være ferdig før 

førstegangsbehandling av reguleringsplanen. 

 Framdriftsplan 

Det er lagt opp til følgende fremdrift for planarbeidet:  

 Høring planprogram: juni- august 2020 

 Fastsettelse planprogram: oktober 2020 

 Utarbeide planforslag med konsekvensutredning: mai-desember 2020 

 Innsending førstegangsbehandling: februar 2021 

 Planforslag ute på offentlig ettersyn: april/mai 2021 

 Planforslag annengangsbehandling og vedtak: november 2021 
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