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Bakgrunn 

Føyka i Asker sentrum og Svelviksand på Verket er fremmet i to alternativer i forbindelse 
med arbeidet med ny kommuneplan – arealdelen. Dette skyldes at det her pågår arbeid 
med mulighetsstudier og tidligfase planlegging, prosesser der det ikke har vært ønskelig 
fra kommunedirektørens side å begrense mulighetsrommet før flere alternativer er vurdert, 
gjennom en bred medvirkning hos både grunneiere, naboer, organisasjonsliv og 
myndigheter. Det er, i disse to prosesser, hensiktsmessig å benytte 
kommuneplanprosessen som arena for en tidligfasemedvirkning i fht. alternativ arealbruk 
og videre utvikling.  

Alternativ 1 er for både Føyka og Verket den løsning som ligger i arealplankartet. Alternativ 
2 er for begge områder den løsning som ligger i dette notatet. 

Ved å knytte alternativ 2 formelt til kommuneplanprosessen, vil begge disse alternativene 
bli konsekvensutredet, og de vil bli formelt hørt ved offentlig ettersyn, i henhold til 
bestemmelsene i plan og bygningsloven. Ved endelig behandling av kommuneplanen vil 
kommunestyret dermed stå fritt til å legge inn det alternativ de ønsker. Et alternativ er 
naturligvis å opprettholde dagens kommuneplan.    

 

Føyka 

Føyka er vist i 3 alternativer arealbruk: 

Alternativ 1 ligger på selve arealplankartet, og viser byggeområdene på Føyka, både på 
Asker Skiklubbs eiendom, og på Asker kommunes eiendom, med feltbetegnelsen BA3.1, 
og arealformålet bebyggelse og anlegg. Det kan her etableres boligbebyggelse i 
kombinasjon med detaljhandel, bespisning, hotell, kontor, samt idrett. I felt BA3.1 skal 50 
% av feltet være ubebygget, det vil si; uteoppholdsareal, park, torg, gate, og idrettsanlegg.  
I alternativ 1 kan gjeldende reguleringsplan opprettholdes.  
I alternativ 1 kan også Kommunens del bebygges med boliger, og Skiklubbens del kan 
videreutvikles med idrettsanlegg. Dette krever imidlertid en ny reguleringsplan.  
Forslaget er konsekvensutredet. 
 



Alternativ 2 for Føyka viser Asker kommunes eiendom med boligformål, og Asker 
Skiklubbs eiendom med sentrumsformål. Dette åpner for rundt 225 boliger på kommunes 
del av Føyka, mens vedtatt reguleringsplan kan gjennomføres, med sentrumsbebyggelse 
(forretninger, spise-steder, kontor, hotell og bolig) på Skiklubbens del av Føyka. Ved 
regulering ble den del av dette alternativet som ligger på Skiklubbens grunn 
konsekvensutredet.  

 

I alternativ 3 er Asker kommunes eiendom vist med boliger som i alternativ 2, mens 
Skiklubbens eiendom er vist med arealformålet idrettsanlegg for baneområdene, og 
bebyggelse og anlegg for Føyka-skråningen. Dette åpner for videreutvikling av Skiklubbens 
eiendom på Føyka til idrettsanlegg. Bl.a. kan Føyka-skråningen da bebygges med 
idrettshaller i kombinasjon med f.eks boliger eller næringsarealer. Alternativ 3 er 
konsekvensutredet, jfr. vedlegg 1. En videre oppfølging av alternativ 3 forutsetter 
omregulering av Skiklubbens eiendom. 



   Føyka, alternativ 3 

 

  

Bebyggelse og anlegg 
(kombinert formål) 



Verket 

Alternativ 1 for Svelviksand ligger i gjeldende kommuneplan, og er i henhold til gjeldende 
reguleringsplan fra 2014. 

Asplan Viak har pva Svelviksand fremmet et nytt planforslag for Svelviksand, med 
utskipingshavn i Dramstadbukta nord for Verket. Dette alternativet er betegnet alternativ 2. 
Forslagsstiller har utarbeidet et omfattende planmateriale som ligger til grunn for forslaget, 
jf. vedlegg 21, s. 183-312.  
Forslaget er oppsummert og kommentert av kommunedirektøren, jf. Vedlegg 33. 
Forslaget er konsekvensutredet, jfr. vedlegg 1. 

 
Verket – alternativ 2 


