
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – 
OMRÅDEREGULERING FOR BILLINGSTADSLETTA VEST 

Planavgrensning 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at grunneierne vest for 
Neselva, etter avtale med Asker kommune, har igangsatt arbeidet med 
regulering av Billingstadsletta vest. Civitas AS og Nordic Architects AS vil lede 
planarbeidet på vegne av grunneierne. 

Planområdet er på ca. 250 daa, og strekker seg fra Billingstadsletta (vei) og 
vestover mot Bergerjordene. Neselva renner gjennom og deler området i to. Det 
meste av arealene er i dag benyttet til kontor- og lagervirksomhet, men det 



finnes også et par mindre boligfelt innenfor området. Det drives landbruk på den 
sørvestre delen. Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for at 
eksisterende eiendommer med kontor- og lagervirksomhet skal kunne utvikles til 
fremtidig boligområde. En slik utvikling er i tråd med føringer lagt i 
kommunedelplan for Holmen- Slependen. 

En del av planarbeidet vil være å legge til rette for en stiforbindelse mot 
«Kjærlighetsstien» og marka. Valg av stitrasé vil blant annet være avhengig av 
funn som blir gjort i forbindelse med registrering av biologisk mangfold i og langs 
Neselva. For å ha fleksibilitet ved valg av trasé i det kommende planarbeidet er 
det valgt å legge en romslig planavgrensning mot nordvest. 

For å sikre en god gang- og sykkelvei til Hvalstad skole er det gjennom 
fastsettelsen av planavgrensning funnet en sannsynlig trasé langs jordekanten 
sørvest for selve planområdet. Denne traseen er innlemmet i planområdet. 

Det vises til planprogrammet for utfyllende informasjon om saken. 

Planprogram og andre aktuelle dokumenter i saken finnes på Asker 
kommunes nettside www.asker.kommune.no/planarbeid. 
 
 
Medvirkning 
Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte den 7. januar klokka 18.00 i 
Bergerveien 12 (ABB-blokka) på Billingstad.  
 
Naboer, berørte parter og offentlige og private høringsinstanser inviteres til å 
komme med innspill til reguleringsarbeidet.  
 
Spørsmål eller skriftlige merknader til oppstart av reguleringsarbeidet sendes 
innen 20.2.2014 til:  
 
Asker kommune 
Pb. 353 
1372 Asker 
Tlf: 66 90 90 00 
E-post: post@asker.kommune.no 
 
eller 
 
Civitas AS v/ Ole Falk Frederiksen 
Grubbegata 14, N-0179 Oslo 
Tlf: 917 26 417 
E-post: off@civitas.no  
 


