
Områderegulering -

Tofte sentrum nord og 

Tofte industriområde

390 dekar på land og 290 dekar i sjø



Hilsen fra ordføreren

Tofte er et av våre ni lokalsentre som kommunen vil satse på i årene framover. I kommuneplanen er Tofte pekt 

ut som servicesenter og møteplass for den sydlige del av kommunen vår. Her skal vi prioritere vekst, både 

innen boligbygging og arbeidsplassutvikling. 

Nå igangsettes det store arbeidet med en områdereguleringsplan, i et samarbeid mellom kommunen og 

Statkraft, slik at målene om stedsutvikling og næringsutvikling kan gjennomføres. Dette planarbeidet skal 

innbyggerne , næringslivet og organisasjonene ta aktivt del i. Vi har derfor etablert innbyggertorget på Tofte, og 

i disse dager konstitueres lokalsamfunnsutvalget (LSU) her.

Innenfor rammen av korona-pandemien tilrettelegger vi derfor for en åpen dag på innbyggertorget, der alle 

som ønsker det kan komme innom, stille spørsmål, komme med synspunkter og forslag. Slik skal vi i fellesskap 

legge premisser for debatten om den videre utviklingen av Tofte.

- Lene Conradi
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Kommuneplanens samfunnsdel

• Tofte er pekt ut som ett av kommunens ni lokalsentre.

• Hele planområdet til områdeplanen er definert som 

prioritert vekstområde, og en av de viktigste 

vekstområdene i kommunen. 

• Arealene mellom Tofte sentrum og industriområdet kan 

tilrettelegges for sentrumsformål, næring og service og 

tilføre Tofte kvaliteter innenfor stedsutvikling.

• Sjønære områder skal tilrettelegges for allmennheten og 

utvidelse av småbåthavn med gjestehavn er i tråd med 

gjeldende kommuneplan fra tidligere Hurum kommune.
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Bakgrunn for planarbeidet

• Bakgrunnen for planarbeidet var Statkraft Tofte sitt ønske 

om å regulere industritomten for produksjon av avansert 

biodrivstoff. I tillegg ønsker Statkraft Tofte å legge til rette 

for annen næringsutvikling på eiendommen sør for 

industriområdet.

• Asker kommune ønsker en helhetlig plan som også 

inkluderer deler av Tofte sentrum nord og Tofte båthavn, 

for å legge til rette for ønsket og god utvikling av Tofte 

som tettsted og Tofte sentrum.  

• Det er inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og 

Statkraft Tofte om utarbeidelse av en felles områdeplan.
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Dagens arealbruk



Planprosess og medvirkning

Plan- og bygningsloven (pbl):

• Plan- og bygningsloven stiller krav til hvordan en planprosess skal gjennomføres. 

• Her kan du lese hva regjeringen skriver om dette.

Det er anledning til å komme med innspill til planen ved:

1. varsel om planoppstart – send innspill til hva du mener planen må ta hensyn til innen 4.sept.

2. forslag til planprogram på høring, frist 4.september.

3. planforslag på høring, i mars 2021.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6


Framdriftsplan
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*Mørk oransje farge er høringsperioder.
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Delområde 1 (Statkraft): 

Industriområdet med det meste av 

gjenværende industribebyggelse.

Delområde 2 (Statkraft): 

Tiltenkt framtidig næring og service og 

andre funksjoner som kan videreutvikle 

Tofte sentrum.

Delområde 3  (Asker kommune): 

Inkluderer noe sentrumsarealer, 

friområder og Tofte båthavn.

Planområde



Planprogram 

• I første del av planprosessen skal det utformes et planprogram. 

• Planprogrammet skal bl.a. gjøre rede for formålet med planarbeidet og problemstillinger som anses 

viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli utredet og belyst i 

konsekvensutredningen.

• Forslag til planprogram ble politisk behandlet 16.6.2020, og ligger nå ute på høring. Endelig 

planprogram skal politisk vedtas i løpet av september/oktober 2020.
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https://www.asker.kommune.no/contentassets/4608e650625b4764a5946cb598fe38a0/forslag-til-planprogram---omraderegulering-tofte-sentrum-nord-tofte-industriomrade---datert-02.06.2020.pdf
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal--og-reguleringsplaner/planarbeid/tofte-sentrum-nord-tofte-industriomrade/


Litt om prosessen etter vedtatt planprogram

• Det lages en mulighetsstudie for delområde 2 og 3 innenfor planområdet. Denne er ikke juridisk 

bindende.

• Relevante temaer og hensyn skal konsekvensutredes, jf. føringer i planprogrammet.

• Forslag til reguleringsplan utformes med utgangspunkt i mulighetsstudien og konsekvensanalysen. 

• Politisk behandling og offentlig ettersyn (høring) av planforslag skjer etter nyttår.

• Etter at planforslaget har vært på høring i mars 2021, skal alle innspill gjennomgås og planen justeres 

der det er nødvendig eller ønskelig før den fremmes til sluttbehandling (vedtak) i kommunestyret. 

Større endringer krever ny høringsrunde før planen kan vedtas.

• Når reguleringsplanen er vedtatt er den juridisk bindende for arealene som er omfattet av planen.

9



Mulighetsstudie
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Asker kommune har ansvar for gjennomføring 

av mulighetsstudien, i samarbeid med Statkraft og 

lokalsamfunnsutvalget. 

Mulighetsstudien skal vise to alternativer for utvikling av 

delområde 2 og 3:

Alternativ 1 skal vise utvikling til et næringsområde for relevant 

virksomhet på Tofte. 

Alternativ 2 skal vise en kombinasjon av næringsområde og 

utvidelse av Tofte tettsted/sentrumsområde med nødvendige 

fellesarealer.

Det skal gjennomføres tre arbeidsmøter hvor referansegrupper 

blir invitert. 



Reguleringsplanen

11

Statkraft fremmer forslag til bruk og utvikling av sine 

arealer, og har ansvar for utredninger og analyser knyttet 

til den virksomheten de planlegger.

Asker kommune har ansvar for regulering av arealene 

som kommunen og Tofte båtforening eier. Tofte 

båtforening er involvert i planarbeidet 

Det skal legges til rette for gjestehavn og framtidig anløp 

for hurtigbåt. Plassering og utforming av småbåtanlegg 

på sjø og anlegg på land må avklares i planarbeidet.

Strandsonen skal utformes som et attraktivt område for 

båtforeningens medlemmer, innbyggere på Tofte og 

besøkende. 



Konsekvensutredning
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Det er flere temaer som skal konsekvensutredes i forbindelse med planarbeidet. I en plan 

som legger til rette for industrivirksomhet er det spesielt viktig å utrede konsekvenser for 

innbyggere, natur, miljø og samfunn. 

Trafikkbelastning på tilkomstveier og lokalveier vil bli nærmere utredet, og transportbehov og 

avbøtende tiltak skal beskrives.  

Nærmiljø, natur og friluftsliv vil også være egne utredningstemaer i konsekvensanalysen, 

samt støy og forurensning fra trafikk og industrivirksomheten. I tillegg er både 

landskapshensyn, fjernvirkninger og ivaretakelse av kulturminner aktuelt med tanker på 

områdets beliggenhet og historie. 

Anleggets miljø- og klimatiltak skal også redegjøres for. 

I planprogrammet er de ulike utredningsteamene nærmere beskrevet. 

https://www.asker.kommune.no/contentassets/4608e650625b4764a5946cb598fe38a0/forslag-til-planprogram---omraderegulering-tofte-sentrum-nord-tofte-industriomrade---datert-02.06.2020.pdf


Høring planprogram og varsel 

om oppstart

• Forslag til planprogram ligger ut på høring her og planarbeidet 

er annonsert igangsatt.

• Høringsfrist er 4.september.

• Send innspill til Norconsult på e-post til 

christian.trender@norconsult.com / Postboks 626, 1303 

Sandvika.

• Kopi sendes til Asker kommune, post@asker.kommune.no / 

Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.
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https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal--og-reguleringsplaner/planarbeid/tofte-sentrum-nord-tofte-industriomrade/
mailto:christian.trender@norconsult.com
mailto:post@asker.kommune.no




Statkraft på Tofte

Informasjon fra Statkraft



Historie

Næringspark

Biomasse

Dam-rehabilitering

Biodrivstoff

Agenda
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Cellolusefabrikken på Tofte 1897-2013 

– 116 år industrihistorie



Statkraft kjøpte Tofte i 2015

2013                                                                              2016



Biomasse-produksjon
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• Innebygget flishugger 
– reduksjon av støy og støv

• Elektrisk drift 
- reduserte utslipp lokalt

• Flis erstatter fossilt brensel i 

danske kraftvarmeverk
- redusert klimapåvirkning

• Opprettholde verdikjede for 

fremtidig produksjon av 

biodrivstoff 



Eiere:

Teknologi:

• Statkraft og Södra etablerte Silva Green 

Fuel i 2015 

• Målsetting:

Etablere produksjonsanlegg både i 

Norge og Sverige og ellers i verden

• Demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff på 

Tofte for å verifisere teknologi

Biodrivstoff



Demoanlegg 

under bygging

Ferdigstilles 

sommeren 2021
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• Teknologien verifisert gjennom tester i 

demoanlegget

• Råstofftilgang og råstoffkostnad

• Etterspørsel, lønnsomhet

• Forutsigbare, langsiktige 

rammebetingelser

• Ny reguleringsplan for industriområdet på 

Tofte

Forutsetninger for 

etablering av 

fullskala-anlegg



Demoanlegg
Fullskala linje



• Mer enn 50 bedrifter i dag

• Over 100 ansatte i tillegg til de som er 

tilknyttet Statkraft Tofte og Silva Green 

Fuel

• Målsetting om en stadig grønnere 

næringspark med Silva Green Fuel som 

nav

• Skape verdier fra skog og fjord

• Samarbeid med 

Næringspark
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• Langvann, Røskestadvannet og 

Engdammen i Tofte-vassdraget

• Sikre vanntilførsel til biodrivstoffanlegg

• Damsikkerhet og myndighetskrav

• Nedtapping av magasiner påbegynt

• Oppstart av arbeider høsten 2020

• Ferdigstilles 2022

*Rehabilitering av dammer inngår ikke i 

reguleringsplanen for Tofte sentrum nord / Tofte 

industriområde.

Rehabilitering av dammer
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statkraft.no

Takk for oppmerksomheten!


