
Oppsummering fra informasjonsdag på 

innbyggertorget på Tofte 19.8.2020

Spørsmål, svar og øvrige kommentarer fra informasjonsdagen

Asker / 25.august 2020



Hva skjedde?

• Asker kommune og Statkraft Tofte var tilstede på innbyggertorget fra kl.08.00 onsdag 

19.august. 

• Etter kl.15.00 var også konsulent fra Norconsult tilstede. 

• Lokalsamfunnsutvalget var representert ved leder fra kl.17.00.

• Innbyggertorget var åpent til kl. 20.00.

• Det var ca. 15 personer innom innbyggertorget for å få informasjon om områdeplanen og 

komme med sine innspill.

2



Innspill til planarbeidet

Nedenfor følger en oppsummering av spørsmål som kom inn og svar på disse, samt andre innspill.

Vi minner om at alle innspill som skal tas med i planarbeidet må sendes skriftlig til:

Norconsult AS v/ Christian Trender (mobil 997 96 059), 

e-post: christian.trender@norconsult.com. 

Postadresse: Postboks 626, 1303 Sandvika 

Kopi sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, 

eller e-post til post@asker.kommune.no.
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Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvorfor er planområdet så stort og tar med deg deler av sentrum?

Svar: Da Statkraft Tofte kom med planinitiativ for å regulere industritomten og næringsarealer sør 

for denne ønsket Asker kommune å utvide planområde. 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. Etter kommunens ønske omfatter planforslaget også deler 

av sentrum og Tofte småbåthavn. Med bakgrunn i ny kommuneplan og fokuset på helhetlig 

stedsutvikling, er det ønskelig å se utviklingen av industrianlegget i Tofte i sammenheng med 

tettstedet Tofte, med et allsidig næringsliv og et bredere arbeidsplasstilbud, samtidig som Tofte 

sentrum styrkes som lokalsenter og møteplass. Det er derfor nødvendig å se utvikling av 

næringsarealene til Statkraft og sentrum nord i sammenheng. I tillegg har det i lengre tid vært 

ønskelig å få regulert utvidelse av eksisterende småbåthavn. Utvidelse av småbåthavnen ligger 

inne i gjeldene kommuneplan.
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Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvordan blir det med tømmertransport og trafikk igjennom Tofte?

Svar: Som en del av konsekvensutredningen skal det gjøres vurderinger av trafikkmengder, 

trafikksikkerhet og behov for eventuelle avbøtende tiltak. Dette er også et tema som 

administrasjonen og politikerne er veldig opptatt av. Statkraft ønsker å benytte sjøveien så mye det 

lar seg gjøre, noe som også er mer kostnadseffektivt.

Generelt om trafikk: Asker kommune har som mål å begrense biltrafikk, og samordnet areal og 

transport er en av de viktigste faktorene i den forbindelse. Ved å legge til rette for utvikling av ny 

industri, næring, service i Tofte vil tilbudet om lokale arbeidsplasser øke og behov for 

arbeidspendling reduseres. I tillegg vil økt servicetilbud og god kvalitet på utforming av sentrum og 

tilgjengelig strandsone styrke Tofte tettsted som attraktivt boområde. 
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Spørsmål og svar

Spørsmål: Blir det raffineri med fakkeltårn på industriområdet?

Svar: Reguleringsplanen legger ikke opp til raffinering på Tofte. Det blir ingen flammetårn, men en 

liten fakkel som ikke vil synes. Råoljen som skal lages transporteres videre til et raffineri, men det 

er ikke avklart hvor det blir.

Spørsmål: Hvor høy blir bebyggelsen på industritomten?

Svar: Fabrikkens visuelle virkning vil dokumenteres som del av det videre planarbeidet. 
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Øvrige kommentarer til planarbeidet

1. Det er viktig å etablere noe for ungdommer på Tofte. 

2. Det er tidligere laget rapport i samarbeid med innbyggerne på Tofte, hvor de fikk anledning til å 

si hva de ønsker seg på Tofte. Denne rapporten bør tas med i planarbeidet.

3. Det er veldig positivt at delområde 2 og 3 er med i planen. 

4. Det har tidligere vært utredet ny vei til Tofte, bl.a. sammen med Statens vegvesen. Dette ble 

dessverre ikke realisert. 

5. Tofte bør etableres som en destinasjon folk ønsker å reise til. Ønsker gjennom mulighetsstudien 

å få Tofte til å etablere en kulturpark og markedsføre Tofte gjennom pressen. 

6. Det bør komme hurtigbåt til Tofte. 
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