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1 Innledning
Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder
to deler; en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen fastsetter kommunens mål for
samfunnsutvikling og alle kommunale tjenester. Kommuneplanens arealdel fastsetter
framtidig arealbruk i planperioden, både vern og utvikling.
Asker kommune ble en ny kommune 1. januar 2020. Kommuneplanens samfunnsdel 1
for Asker kommune ble vedtatt i kommunestyret i juni 2020. Samfunnsdelen har fastsatt
de langsiktige, overordnede mål og strategier for utviklingen av Askersamfunnet.
FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første
gang har Norge fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen på
kommunenivå. Gjennom politiske prosesser har Asker kommune valgt å løfte fram seks
prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Asker-samfunnet.
De prioriterte bærekraftsmålene har igjen gitt åtte satsingsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

samarbeid for å nå målene
bærekraftige byer og samfunn
Handling mot klimaendringene
god helse
god utdanning
innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
medarbeidere
kommuneøkonomi

Samfunnsdelen inneholder også en handlingsdel som gir mer konkrete, operative
føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Det er i dag ikke en felles arealdel for de tre gamle kommunene samlet. Inntil nye Asker
kommune har en ny felles arealdel gjelder arealdelene fra de tre tidligere kommunene
Hurum, Røyken og Asker. Ny felles arealdel av kommuneplanen blir juridisk bindende for
all arealutvikling etter vedtak i kommunestyret.
Dette er konsekvensutredningen til en samlet kommuneplan for den nye kommunen.
Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder kommuneplanen fra de tre tidligere kommunen
Asker, Røyken og Hurum.
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Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel | Asker kommune
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2 Konsekvensutredning og ROS-analyse
2.1 Konsekvensutredning
Plan- og bygningsloven krever at kommuneplanen har en beskrivelse av planens
virkninger for miljø og samfunn som en del av planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen
skal være en integrert del av planarbeidet slik at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning underveis i planprosessen. For kommuneplanens arealdel bør fokus for
konsekvensutredningen være å besvare spørsmål knyttet til lokalisering og arealformål.
Utredningen skal få frem:
• viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene
• virkningene utbyggingen kan få for disse verdiene
• hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften)2 krever en beskrivelse av
virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene, hver for seg, og av de samlede
arealbruksendringene i planen. Kravet om en samlet vurdering innebærer et overordnet
nivå der langsiktighet og helhet bør stå sentralt.
Det er krav om konsekvensutredning av arealdelen ved:
• Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr 1, 2, 4, 5 og 6 (jf. plan- og
bygningsloven § 11-7) der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Det vil si at
utbygging kan inngå i alle arealformål unntatt grønnstruktur (naturområder, turdrag,
friområder og parker).
• Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse, fra
råstoffutvinning til næring).
• Åpning for spredt bebyggelse i LNFR-områder.
• Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd d) kan være omfattet av
utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere utbygging.
• Endring i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt. Dette kan for
eksempel gjelde der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret ramme
(antall bygg) for spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse, andre kriterier for
lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting, funksjonskrav med mer
av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone, uten at formålet eller
avgrensningen for sonen endres.
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2.2 ROS-analyse
I kommuneplanens arealdel skal ROS-analyse3 brukes for å vurdere om områder er
egnet til foreslått formål, om lokaliseringen av utbyggingsformålet i planområdet er
hensiktsmessig, eller om det må vurderes andre områder. Dersom det fremmes flere
områder for utbygging, kan ROS-analysen bidra til å prioritere mellom ulike
planområder og eventuelle utbyggingsformål.
Det er gjort fortløpende ROS-analyse av alle innspill til kommuneplanens arealdel. Se
eget vedlegg med vurdering av alle innspill.

3 Spredt bolig i LNF
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter, og skal
brukes for, områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder
jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og
naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Dette er arealer som i det
vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift
og for bruk av området til friluftsliv.
LNF(R)-områdene kan inndeles i to underformål. Dersom underinndeling ikke foretas, vil
områdene anses området som angitt i bokstav a.
Bokstav a
Bokstav a omfatter areal for landbruk, natur og friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt
å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift
av næringsmessig landbruk, dvs. jordbruk, skogbruk eller reindrift, herunder
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. veileder T–
1443, i tillegg til aktuelle tilretteleggingstiltak for friluftslivet.
Bokstav b
Bokstav b omfatter LNF(R)-område hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse
(herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf.
bokstav a over), etter bestemmelser i planen også kan tillates spredt bolig, fritids- eller
næringsbebyggelse etter § 11–11 nr. 2. Med fritidsbebyggelse menes her fritidsboliger og
enkelttiltak knyttet til friluftsliv. Det siktes her til bebyggelse som ikke anses som en del av
landbruk eller reindrift. Dette kan også omfatte etablering av småkraftverk for å utnytte
områdets vannkraftpotensial. Det er et krav at bebyggelsens omfang, lokalisering og
formål er nærmere angitt i planen. Der slike bestemmelser er benyttet, kan slike tiltak
enten gjennomføres på grunnlag av enkeltsaksbehandling, eller på grunnlag av
reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte av loven, jf. § 12–1, eller av at
bestemmelsen stiller krav til slik plan før gjennomføring av tiltak.
Bokstav b skal bare brukes for reelt spredt utbygging i LNF(R)-sonene.
Det er ikke gjort endringer i spredt LNF i kommuneplanens arealdel.
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen | Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (dsb.no)
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4 Endring i utfyllende bestemmelser
Det er ikke gjort endringer i de utfyllende bestemmelsene for et område som gir endret
ramme (antall bygg) for spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse, andre kriterier
for lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting, funksjonskrav med
mer av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone, uten at formålet eller
avgrensningen for er endret.

5 Endret arealbruk i kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet for kommuneplanens arealdel i
Asker kommune. Arealbruken skal vurderes opp mot prinsipper for utvikling og
prinsipper for vern:

5.1 Prinsipper for utvikling
Asker kommune baserer arealutviklingen på en flersenterstruktur i tråd med føringer for
samordnet bolig-, areal- og transport planlegging. Med bakgrunn i bærekraftmålene, og
med særlig vekt på satsingsområdene bærekraftige byer og samfunn, handling mot
klimaendringene, sosial bærekraft og økonomi, er det i kommuneplanens samfunnsdel
foretatt en overordnet prioritering av videre vekst og utbygging i prioriterte vekstområder.
Utviklingen av de ulike tettstedene må skje i en prioritert rekkefølge. Det er ikke
økonomisk mulig å utvikle alle deler av kommunen samtidig. Det er særlig investeringer i
vann og avløp, skole og barnehage, og til dels samferdsel, som styrer prioriteringene.
Gjennom arealdisponeringen skal transportbehovet minimeres og flere skal bruke
kollektiv, sykkel og gange for å komme seg til jobb og fritidsaktiviteter.

5.2 Prinsipper for vern
Asker har et rikt naturmangfold, attraktive natur- og friluftsområder, produktive
landbruksarealer og flotte kulturlandskap, i form av landbruksområder, tradisjonsrike
tettsteder og et frodig villateppe. Med kommunens beliggenhet er det et betydelig press
på arealene, og de «grønne» kvalitetene er derfor truet med nedbygging.
Kommunen vil forsterke vernet av natur- og kulturverdiene. Gjennom å ta vare på
naturkvaliteter, kulturminner og kulturmiljøer styrkes stedenes særpreg og identitet.
Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne områder og
korridorer og kulturlandskapet er et ansvar for hele Askersamfunnet.
I det videre redegjøres for konsekvenser av
• Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr 1, 2, 4, 5 og 6 (jf.
plan- og bygningsloven § 11-7) der underformål og bestemmelser åpner for
utbygging. Det vil si at utbygging kan inngå i alle arealformål unntatt grønnstruktur
(naturområder, turdrag, friområder og parker).
•
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Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse,
fra råstoffutvinning til næring).

6 Konsekvensutredning av innspill til arealdelen
6.1 Fargekoder for konsekvenser
Grønn
Gul
Rød
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Ingen negative konsekvenser
Mindre negative konsekvenser
Store negative konsekvenser

6.2 Innspill lokalområde Asker
Innspill journalpost 242
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 2.2 da
Forslagsstiller: Halvorsen & Reine.
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 45/22
Slemmestadveien 145 på Vettre, og arealet
er på ca 2,2 daa. I dagens kommuneplan
er området avsatt til næring. Ønsket ny arealbruk er bolig i form av 10 boenheter og
BYA% 36%
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
8
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Kan virke positivt da man ikke legger
næringstomter utenfor sentrumsområder
Fjerner areal for næring
Kollektivnært (buss langs Slemmestadveien). Ny
avkjøring må avklares.
Utenfor prioritert vekstområde

Lokalt viktig naturtype, rekke med Askekaller
langs Slettagata må bevares.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ny type bebyggelse må tilpasses landskap og
terreng og omkringliggende lave bebyggelse.
Influensområde til kulturmiljø på gbnr. 54/10 og
45/6
Ikke i konflikt med friluftsområder. Nærhet til
friluftsområder mot sjøen. En rekke med
askekaller langs Slettagata må bevares og gangforbindelsen her må opprettholdes.
Utfordrende støy og trafikkforhold. Ligger i rød
støysone.
God vann- og avløpskapasitet
Gang- og sykkelvei til Vettre barneskole.
Gangavstand til Risenga ungdomsskole. Gang- og

sykkelvei langs Langenga til Risenga er under
opparbeiding. Det er tilstrekkelig skole-kapasitet.
Konklusjon:
Liten næringseiendom inneklemt i boligområde. Transformasjon fra næring til bolig.
Positivt under forutsetning at støyforhold og avkjøring til Slemmestadveien kan løses.
Utenfor prioritert vekstområde. Langs Slemmestadveien som har god kollektivdekning
til Holmen, Sandvika og Oslo, og Langenga som har kollektivdekning til Asker.
Utnyttelse må vurderes i detaljregulering. Det er ingen konflikter med verneinteresser.
Ny bygningstypologi må tilpasses terreng og verneverdig bebyggelse. Trerekken langs
Slettagata må bevares og gangforbindelsen her må opprettholdes.
Rekkefølgebestemmelser til området
§ 3.2.4 Trafikksikkerhet:
a. Før utbygging av boligfelt med 4 eller flere hovedbrukseneheter skal det være
etablert trygg skolevei
b. Før utbygging av boligfelt med 10 eller flere hovedbruksenheter skal det sikres
gang- og sykkelforbindelse til nærmeste senter (nærsenter, lokalsenter eller Asker
sentrum).

Innspill journalpost 214
Dagens formål: Næring, bolig
Foreslått formål: Bolig, hotell, tjenesteyting,
bevertning, forretning
Arealstørrelse: 48.7 da
Forslagsstiller: Hille Melleby.
Beskrivelse:
Innspillet gjelder Vettre konferansehotell,
Konglungveien 201. I dagens
kommuneplan er området avsatt til næring. Ønsket ny arealbruk er sentrumsformål, i
form av 150 boliger. Innspill til bestemmelser: foreslår at det settes inn bestemmelser
om unntak fra prioriterte vekstområder, hvor forutsetningen er at det sannsynliggjøres
at et reguleringsforslag oppfyller hensikten og intensjonene bak kartfesting av
prioriterte vekstområder.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
9
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Bygger opp under nærsenter på Vettre
Utvikling av hotell og andre mindre næringer
Adkomst er etablert via Vettre nærsenter.
Kollektivnært, buss på Slemmestadveien og
Langenga
Utenfor prioritert vekstområde

vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Arealstrategi

Naturvernområde i influensområde
(Løkenesskogen naturreservat) og lokalt viktig
naturtype, kalkbarskog
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt med friluftsområder. Adkomst til
turstiene på Konglungen og Løkenes må sikres.
God tilgang til friluftsområder, sjøen og skogen.
Nytt idrettsanleg på Vettre er under utbygging.
Delvis på marine havavsetninger med kvikkleire.
Støysone fra Slemmestadveien.
God VA-kapasitet.
Nærhet til Vettre barneskole med gang/sykkelvei.
Gangavstand til Risenga ungdomsskole.
Gang/sykkelvei langs Langenga til Risenga er
under opparbeiding. Det er tilstrekkelig
skolekapasitet.
Foreslått til sentrumsformål og tiltaket bygger opp
under Vettre nærsenter.

Konklusjon:
Det er positivt med videreutvikling av Vettre nærsenter med et ønsket boligtilbud i
kommunen. Hotell som skal videreutvikles er positivt. Det er negativt at det ligger
utenfor prioritert vekstområde. Det er positivt med god kollektivdekning på
Slemmestadveien og Langenga. Det er ikke i direkte konflikt med verneinteresser.
Tilgang til friluftsområder må sikres.
Rekkefølgebestemmelser til området
§ 3.2.3, pkt 2) Nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter ikke finne sted før det
gjennom transportutredning og mobilitetsplan er dokumentert at utbyggingen kan
gjennomføres uten at dette medfører redusert bussframkommelighet på fylkesveiene
fv. 203 (Drammensveien), fv. 167 (Røykenveien) fv. 165 (Slemmestadveien) mellom
utbyggingsområdet og E18/Bærums kommunegrense.
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Innspill journalpost 167
Dagens formål: Offentlig eller privat
tjenesteyting
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: Ikke oppgitt
Forslagsstiller: Vestre Viken
Beskrivelse:
Vestre Viken ønsker å gå i dialog med
Asker kommune om utvikling av Blakstad
sykehus sitt område. De foreslår å utvikle Blakstad til et attraktivt bomiljø med plass til
mennesker med ulike behov og i ulike faser i livet.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø

Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
11

Konsekvens Kommentar

Vettre nærmeste nærsenter 1-2 km. God gangog sykkelforbindelse
Mange arbeidsplasser på Blakstad sykehus flyttes
ut av kommunen.
Nærhet til kollektivtransport på Slemmestadveien
med forbindelse til Asker, Slemmestad, Holmen,
Sandvika, Oslo
Ligger utenfor prioritert vekstområde

Ikke relevant
Ikke i konflikt
Ikke relevant
Ikke relevant
Bygningene inngår i landsverneplanen til
Helsedepartementet. Det er positivt at det
planlegges for vern og ny bruk av disse. Tiltaket
krever god dialog med regional
kulturminnemyndighet.
Nærhet til turstier og friluftsområder. Ny bruk vil
kunne åpne for økt tilgjengelighet til område for
allmennheten.

Ikke i konflikt
God VA kapasitet.

Sosial infrastruktur

Gangavstand til Vettre barneskole og Risenga
ungdomsskole. Det er tilstrekkelig skolekapasitet.
Området ligger utenfor prioritert vekstområde

Arealstrategi

Konklusjon:
Negativt at det ligger utenfor prioritert vekstområde, men positivt med nærhet til
kollektivtransport på Slemmestadveien. Det er ikke konflikt med verneinteresser.
Positivt at de vernete bygningene får en ny bruk etter nedleggelsen av sykehuset.
Positivt med mulig økt tilgjengelighet for allmenheten.
Rekkefølgebestemmelser til området
§ 3.2.3, pkt 2) Nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter ikke finne sted før det
gjennom transportutredning og mobilitetsplan er dokumentert at utbyggingen kan
gjennomføres uten at dette medfører redusert bussframkommelighet på fylkesveiene
fv. 203 (Drammensveien), fv. 167 (Røykenveien) fv. 165 (Slemmestadveien) mellom
utbyggingsområdet og E18/Bærums kommunegrense.

Innspill Solvang skole
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Offentlig privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: ca 9 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Forslaget gjelder et område som foreslås
omdisponert fra LNF til offentlig privat
tjenesteyting. Området ligger ved Solvang Skole, Solvangveien 32, gbnr. 1/13.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
12
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Ikke relevant
Ikke relevant
Noe krevende adkomst
Innenfor prioritert vekstområde.

Nytt areal berører vassdrag i syd.
Berører ikke matjord
Berører LNF
Ikke relevant
Området ligger i dag som LNF, bebyggelse vil
endre landskapet
Ikke i konflikt med kjente kulturminner..

kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Berører skiløyper. Lysløype må muligens legges
om i reguleringsprosessen.
Det er ingen kjente risikoer i områder
Adkomst er noe krevende og må vurderes i
regulering
Solvang skole må utvides for å sikre plass til alle
elever i nærmiljøet.

Arealstrategi
Konklusjon:
Det er få eller ingen konsekvenser ved endret arealbruk av området, med unntak av at
tiltaket berører skogområder.

Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Idrett
Arealstørrelse:ca 70 da
Forslagsstiller: Asker idrettsråd
Beskrivelse:
Det er ønskelig å utvide Vardåsen skisenter
for å få til en sammenheng mellom
skiområdene på Eid og skisenteret. Dette
kan også øke bruken sommerstid
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
13

Konsekvens Kommentar

Ingen konflikt
Ingen konflikt
Berører skog
Ingen konflikt
Ingen kjente

Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Åpner for ny og økt bruk av området

Ingen kjente
Nær togstasjon

Konklusjon:
Det er ikke store negative konsekvenser ved å endre arealbruk fra LNF til idrett.
Området er allerede i bruk og målet med arealbruksendringene er å øke
tilgjengeligheten til marka og idrettsanleggene ytterligere.
Rekkefølgebestemmelser til området

6.3 Innspill lokalområde Nesøya
Innspill journalpost 37
Dagens formål: Bruk og vern av sjø og
vassdrag
Foreslått formål: Idrett i sjø
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Bærum roklubb
Beskrivelse:
Innspillet gjelder Bærum roklubbs
regattabane. Ønsker at klubbens
regattabane som krysser mellom Asker og Bærum sikres i ny kommuneplan.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
14

Konsekvens Kommentar

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke i konflikt
Ikke relevant

Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ikke relevant
Ikke i konflikt
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke i konflikt

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Konklusjon:
Ingen kjente konflikter med verneinteresser.

Innspill journalpost 187
Dagens formål: Bolig/ bruk pg vern av sjø
og vassdrag
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Boxs arkitektstudio AS
Beskrivelse:
Det er ønskelig å sikre felles bryggeanlegg
på søndre brygge på Nesøya

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
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Konsekvens Kommentar

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke i konflikt
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke i konflikt

Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke i konflikt

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
I tråd med mål om å samle anlegg for småbåter i
fellesanlegg

Konklusjon:
Det er positivt å samle anlegg for småbåter i fellesanlegg. Ingen kjente konflikter med
verneinteresser.

16

6.4 Innspill lokalområde Holmen
Innspill journalpost 267
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Sentrumsformål, bebyggelse og anlegg og næring
Arealstørrelse: ca. 90 da
Forslagsstiller: Gottlieb Paludan
Architects Norge AS, for Billingstadsletta
grunneierforening
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 39/5, 6, 16, 88,
138, 456, 462, 459, 521, 540, 825,
1024, 1062, 1169, 1710, 1958, og areal
er på 90 daa. I dagens kommuneplan er
området avsatt til næring. Ønsket ny
arealbruk er bolig kombinert med næring på sørsiden av Billingstadsletta.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
17

Konsekvens Kommentar

2.4 km til Holmensenteret. Nærhet til planlagt
nærsenter på Slependen/Lundekroken
Nærhet til kollektivtransport fra Billingstad stasjon
og bussholdeplass med høyfrekvente
bussavganger.
Ligger innenfor prioritert vekstområde.
Grenser til viktig naturtype, kalkbarskog på kollen
opp mot Bjørklundsveien og som er regulert til
grøntområde, ellers er område bebygget eller
asfaltert område.
https://faktaark.naturbase.no?id=BN00047886
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt. Området ligger inntil grøntområdet
som strekker seg fra Holmen kirke og østover til
IKEA.

Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Støysone fra E-18 og Billingstadsletta
Det er god VA-kapasitet
1,5 km til Mellom-Nes barneskole. Landøya
ungdomsskole.
Ligger innenfor prioritert vekstområde.

Arealstrategi

Konklusjon:
Positivt at næring opprettholdes og at det kollektivnært. Negativt at det er lang avstand
til nærsenter og at det ligger i støysone. Ingen kjente konflikter med verneinteresser.
Rekkefølgebestemmelser til området
§ 3.2.3 Transportkapasitet:
Pkt. a. Nord for nullvekstlinjen kan utbygging med:
2) nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter ikke finne sted før det gjennom
transportutredning og mobilitetsplan er dokumentert at utbyggingen kan gjennomføres
uten at dette medfører redusert bussframkommelighet på fylkesveiene fv. 203
(Drammensveien), fv. 167 (Røykenveien) fv. 165 (Slemmestadveien) mellom
utbyggingsområdet og E18/Bærums kommunegrense.
§ 3.2.1 Sosial infrastruktur:
1. Utbygging av nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10
hovedbruksenheter, kan ikke finne sted i barneskolekretsene Billingstad, Mellom Nes,
Hofstad, Hvalstad,
Drengsrud, Rønningen, Blakstad, Arnestad, Heggedal, Slemmestad, Frydenlund og
Sætre, før nødvendig barneskolekapasitet er etablert, eller sikret etablert.
Tiltaket krever reguleringsplan.

Innspill nærsenter Berger
Dagens formål: Blågrønnstruktur,
friområder, bolig og næring
Foreslått formål: Sentrumsformål
Arealstørrelse: Ca 13 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse: Det foreslås sentrumsformål
rundt Berger nærsenter langs
Billingstadsletta

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
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Konsekvens Kommentar

Området styrker senterstrukturen rundt Berger
nærsenter

Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Sentrumsformål vil styrke mulighet til næring i
sentrum
Det er god adkomst for varetransport og kollektiv i
området
Området ligger innenfor prioritert vekstområde

Området berører vassdrag. Vassdraget er
ivaretatt i områdeplan for Vestre Billingsstad og
må sikres i regulering av Berger sentrum.
Det er ingen kjente konflikter med disse
verneinteressene

Det er ingen kjente risikoer for endret arealbruk i
området
Det er tilfredsstillende teknisk infrastruktur i
området
Arealbruksendringen er i tråd med arealstrategien
og vil styrke nærsenter på Berger

Konklusjon:
Det er få eller ingen kjente negative konsekvenser av endret bruk i området.
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6.5 Innspill lokalområde Dikemark
Innspill idrett på Padderudvannet
Dagens formål: LNF og vann og vassdrag
Foreslått formål: Idrett
Arealstørrelse: ca 162 mål
Forslagsstiller: Asker kommune etter
dialog med Asker idrettsrådBeskrivelse:
Det er ønskelig å legge til rette for
vannsport på Padderudvannet ved
Dikemark

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder

Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
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Konsekvens Kommentar

Området ligger ikke i prioritert vekstområde, ei
heller nært lokalsentre eller nærsentre
Ikke relevant
Det er manglende adkomst til området
Det ligger utenfor prioritert vekstområde.
Helse er prioritert satsingsområde i
samfunnsdelen. Idrett og aktivitet er del av
satsingsområdet.
Bærekraftige byer og samfunn er et
satsingsområde som skal sikre god balanse
mellom vekst og vern. Det følger av målområdet
at natur- og landbruksverdier skal ivaretas.
Det er registrert naturmangfold i Padderudvannet
Det er matjord direkte opp mot Padderudvannet
og adkomst og tilrettelegging på land kan bli i
konflikt på dette
Det er skoglandskap i området
Området er i og langs strandsonen ved
Padderudvannet
Ingen konsekvens
Ingen kjente konflikter.
Utvikling av området til idrettsformål kan bidra til
å øke kvaliteten på friluftsområdene i og rundt
Padderudvannet
Ingen kjente konflikter

Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Det er manglende adkomst til området
Ingen kjente konflikter
Det er knyttet naturinteresser og
matjordinteresser til Padderudvannet.
Arealstrategien forutsetter vesentlig
samfunnsinteresse dersom det skal tilrettelegges
for arealbruk som foreslått.

Konklusjon:
Tiltaket er i strid med senterstrukturen i Asker kommune. Tiltaket er i konflikt med
naturmangfold og matjord. Det må redegjøres for hvordan konflikter kan reduseres
dersom tiltak gjennomføres i området.
Innspill journalpost 10
Dagens formål: LNF, grønnstruktur
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca 1,0 da
Forslagsstiller: Lars Erik Eriksen
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 92/14. I dagens
kommuneplan er området avsatt til LNF og
bolig. Ønsket ny arealbruk er bolig.
Eksisterende bolig ligger på LNF del av tomten.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
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Konsekvens Kommentar

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Reduserer grønnstruktur mot Ulvenvannet, men er
i samsvar med reguleringsplanen.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Reduserer grønnstruktur mot Ulvenvannet, men er
i samsvar med reguleringsplanen.

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Konklusjon:
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan, men avstand til kjørevei bør
reduseres, samt at avstand til hensynssone grønnstruktur bør utvides. Arealformål i
kommuneplanen må samsvare med arealformål i reguleringsplanen, hvor hele boligen
ligger med formål bolig.
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6.6 Innspill lokalområde Heggedal
Ingen innspill som tas med videre i kommuneplanen

6.7 Innspill lokalområde Vollen
Innspill journalnr. 4
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: Mindre del av tomt
Forslagsstiller: Eier
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 73/41. I dagens
kommuneplan er deler av området avsatt
til LNF, men er tilknyttet boligformål.
Ønsket ny arealbruk er bolig/justering av LNF på eiendommen tilsvarende tilstøtende
gbnr. 73/13

Tema
Konsekvens Kommentar
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Ikke relevant
Næringsutvikling
Ikke relevant
Samferdsel
Ikke relevant
Prioriterte
Ikke relevant
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
Ikke i konflikt
land og i vann
Matjord
Ikke relevant
Skog
Ikke relevant
Strandsone
Ikke relevant
Landskap
Ikke relevant
Kulturminner og
Ikke relevant
kulturmiljø
Nærmiljø,
Ikke i konflikt
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
Ikke relevant
risiko og sårbarhet
Teknisk
Ikke relevant
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Ikke relevant
Arealstrategi
Ikke relevant
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Konklusjon:
Forslaget har liten eller ingen betydning for arealbruken og medfører ikke konflikter
med verneinteresser.
Innspill journalpost 22
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Sentrumsformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Frost arkitekter AS
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr.75/5. I dagens
kommuneplan er området avsatt til næring.
Ønsket ny arealbruk er boliger som en del
av tilstøtende areal regulert til sentrumsformål.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
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Konsekvens Kommentar

Nærhet til Vollen lokalsenter, innlemmes i
sentrumsområde
Deler av område er regulert til
forretning/kontor/tjenesteyting og vil bli
videreført.
Ligger ved Slemmestadveien med
bussforbindelser. Opparbeidet gang/sykkelvei til
Vollen sentrum.
Ligger utenfor prioritert vekstområde
Ikke i konflikt
Ikke relevant
Ikke relevant
Ligger innenfor byggeforbud i strandsonen
Landskapet er del av et større kulturmiljø.
Plassering av ny bebyggelse forutsettes tilpasset
landskapet.
Ligger innenfor hensynssone kulturmiljø. Ny
bebyggelse må tilpasses verneverdig bebyggelse.
Nærhet til kyststien. Kan bidra til å øke
tilgjengelighet for allmenheten til sjøen og
strandsonen.
Ligger i støysone fra Slemmestadveien og område
for stormflo.

Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ivaretas ved byggetillatelser i henhold til nylig
vedtatt reguleringsplan.
Er vurdert i nylig vedtatt reguleringsplan. Gangog sykkelvei til Arnestad barneskole og Vollen
ungdomsskole.
Nærhet til Vollen sentrum, og samsvarer med
nylig vedtatt reguleringsplan for Vollen marina.

Konklusjon:
Tiltaket er negativt ved at det ligger utenfor prioritert vekstområde, men det er positivt
at det ligger nær Vollen lokalsenter og at det samsvarer og følger opp nylig vedtatt
reguleringsplan for Vollen marina. Området er kollektivnært med buss på
Slemmestadveien og hurtigbåt fra Vollen. Det er positivt at næringsvirksomheten på
stedet videreføres. Det ligger i strandsonen og i hensynssone kulturmiljø, men kan
bidra til bevaring og bedret tilgjengelighet til sjøen. Det er negativt at det ligger i
støysone fra Slemmestadveien og at område er utsatt for stormflo.
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6.8 Innspill lokalområde Slemmestad
Innspill journalpost 306
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 10 da
Forslagsstiller: Dark Arkitekter/Block
Watne
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 241/222 og del av
241/12 ved Engebråten. I dagens
kommuneplan er området avsatt til LNF. Ønsket ny arealbruk er bolig.
Deler av eiendommene er i arealdelen avsatt til byggeområde for boliger. Videre inngår
disse arealene som byggeområder i en eldre vedtatt regulering, id 0627169
Engebråten.
Det er sendt inn et planinitiativ som omfatter eiendommene i sin helhet og hensikten
med innspillet til kommuneplanarbeidet er å tilrettelegge for utbygging i tråd med
innsendt planinitiativ.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
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Konsekvens Kommentar

Utenfor senterstruktur, men koblet til
eksisterende boligområder og nært til Torvbråten
skole.
Ikke relevant
Gangavstand til Sundbyveien og bussholdeplass.
Arealet er utenfor prioritert vekstområde

Det er ikke kjente naturtyper i området.
Berører ikke matjord
Berører ikke viktige sammenhengende
skogområder
Utenfor 100-metersbeltet til strandsonen
Er koblet på eksisterende bebyggelse og vil ikke
føre til skjemmende landskapsendringer
Berører ikke kjente kulturminner
Er ikke i konflikt med kjente friluftsområder. Er
koblet på eksisterende bebyggelse og vil ikke føre
til skjemmende landskapsendringer.
Ingen kjente forhold.

risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur

Ny vei til Torvbråten skole, manglende
kryssløsning ut i Sundbyveien. VA-kapasitet er
ikke avklart.
Ny vei til Torvbråten skole, god skole og
barnehagekapasitet

Sosial infrastruktur

Konklusjon:
Ny arealbruk med bolig i området er ikke i konflikt med kjente vernehensyn. Det er god
kapasitet på Torvbråten skole. Området bør kartlegges spesielt for å få en avklaring på
verneinteresser dersom areal skal bebygges. Ny kryssløsning ut i Sundbyveien må
etableres.
Rekkefølgebestemmelser til området
§3.2.4 Trafikksikkerhet:
a. Før utbygging av boligfelt med 4 eller flere hovedbrukseneheter skal det være
etablert trygg skolevei
b. Før utbygging av boligfelt med 10 eller flere hovedbruksenheter skal det sikres
gang- og sykkelforbindelse til nærmeste senter (nærsenter, lokalsenter eller Asker
sentrum).
Innspill journalpost 226
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Parkering
Arealstørrelse: ca. 3,5 mål
Forslagsstiller: Almedalen vel
Beskrivelse:
Innspillet gjelder transport og trafikk på
Slemmestad. Røyken kommune har
tidligere hatt planer om å legge rundkjøring
i krysset Slemmestadveien – Eternitveien. Dette vil hjelpe på trafikkflyten og redusere
risikoen for ulykker ved dette punktet. Forslagsstiller er bekymret for den økte trafikken
i blindveien Almedalsveien etter at Coop åpnet og laget en avstikker inn fra
Almedalsveien og til butikken. Almedalsveien er en skolevei for mange barn og ved å
legge avkjøring i en fremtidig rundkjøring i overnevnte sted, også inn til Coop-butikken,
vil det omdirigere mye av trafikken unna barnas skolevei.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
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Konsekvens Kommentar

Innfartsparkering for kollektivtrafikk langs
Slemmestadveien
Reduserer størrelse på næringsarealet i området.
Det etableres ny avkjøring for å sikre bedre flyt inn
til næringsarealet og innfartsparkering.
Området ligger i tilknytning til prioritert

vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

vekstområde for Slemmestad
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt

Områder er del av større flom- og
aktsomhetsområder
Koblet direkte til Slemmestadveien. Regulering av
ny rundkjøring for adkomst er i prosess.
Ikke relevant

Konklusjon:
Endring av arealbruk vil ikke være i konflikt med vernehensyn og vil bygge opp under
prioritert vekst og areal og transport.

Innspill journalpost 42
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: Ca 0,8 da
Forslagsstiller: Nærsnes kystlag
Beskrivelse:
Innspillet gjelder ønsket om å etablere
kystkultursenter i Nærsnesbukta. I dagens
kommuneplan er området avsatt til
friområde og felles avkjørsel. Ønsket ny arealbruk er offentlig formål. Kystlaget ønsker
å ta vare på miljøet og aktivitetene som hører til kysten slik at denne kulturarven kan
videreformidles.
Kystlaget ønsker at anlegget og aktiviteten i Nærsnesbukta skal bli del av ""perler på en
snor"" langs fjorden, sammen med Oslofjordmuseet, Blåhella kystsamling og utover
Hurumlandet til Tofte hvor en har polarskuta Maud. Nærsnes kystlags Kystkultursenter
er ikke ment å være et museum, men vil arbeide med å overføre kunnskap om
immateriell kulturarv.
Kystlaget ønsker at arealdelen tilrettelegger for videre utvikling av et kystkultursenter i
Nærsnesbukta slik at det kan oppføres et bygg for aktivitet som seilmakerkurs,
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prambygging og knutekurs, samt gi rom for undervisningsaktivitet knyttet til barn, unge
pensjonister og andre med interesse for fagarbeid.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Konsekvens Kommentar

Kystlagets området er del av det unike ved
Nærsnes og bygger opp under god senterstruktur
Utvider næringsområdet på Nærsnes
Det er noe mangelfull adkomst inn til området fra
Sundbyveien.
Utenfor prioritert vekstområde, men bygger opp
under Nærsnes unike kvaliteter
Arealbruken kan være i konflikt med naturtyper i
sjø. Naturtypen må ivaretas i planleggingen av
området.
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Tiltaket kan bidra til å øke kvaliteten på
kulturmiljøet i området. Det er viktig at ny
bebyggelse tilpasses kulturmiljøet.
Det kan være i konflikt med friluftsinteresser.
Kyststien foreslås etablert øst for området.
Tiltaket kan bidra til å berike nærmiljøet i
Nærsnes.
Ikke i konflikt
Noe begrenset adkomst
Ikke relevant

Konklusjon:
Det er noe begrenset adkomst. Denne bør utbedres i området. Videre kan tiltaket være
i konflikt med naturtype i sjø. Arealbruk må ikke komme i konflikt med allmennhetens
tilgang til sjøen og kyststien. Ny bebyggelse må tilpasses kulturmiljøet i området
Rekkefølgebestemmelse
Før det åpnes for økt bruk i området bør adkomsten utbedres i tråd med vei og
gatenormalen til kommunen. Naturtypekartlegging må gjøres i forbindelse med tiltak i
området.
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Innspill journalpost 74
Dagens formål: Offentlig privat
tjenesteyting
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca 4 da
Forslagsstiller: Hasselbrand AS
Beskrivelse:
Innspillet gjelder ny arealbruk på deler av
eiendommen 243/574. Areal er på ca 4
daa. I dagens kommuneplan er området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Ønsket
ny arealbruk er bolig subsidiært kombinert formål bolig og offentlig/privat
tjenesteyting.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur

Konsekvens Kommentar

Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Området er ikke del av senterstruktur, men del av
boligområde på Nærsnes.
Ikke relevant
God infrastruktur i nylig etablert boligområde.
Utenfor prioritert vekstområde.

Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt
Ikke i konflikt

Ikke kjente forhold.
Godt etablert område med god VA-kapasitet.
Gangavstand til Nærsnes skole

Konklusjon:
Det er ingen kjente konflikter med å etablere bolig i området.
Innspill journalpost 288
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Dagens formål: Kombinert bebyggelse og
anleggsformål
Foreslått formål: Idrett
Forslagsstiller: Asker idrettsråd.
Beskrivelse:
Det er foreslått å etablere nytt idrettsanlegg
syd for Torvbråten skole, gbnr. 242/30.
Forslaget er i tråd med forslag til Temaplan for fysisk aktivitet.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Konsekvens Kommentar

Området ligger i avstand fra Slemmestad
lokalsenter
Ikke relevant
Adkomst ivaretatt med ny vei til Torvbråten skole
Arealet ligger utenfor prioritert vekstområde

Det er flere registrerte naturtyper i området
Ikke i konflikt
Det er skog i området
Ikke relevant
Området ligger nær kulturlandskapet rundt
Torvbråten.
Ikke kjent konflikt
Tilrettelegging kan styrke friluftsområdene i
området
Ikke kjent
Tilfredsstillende infrastruktur i området
Tilrettelegging for idrettsaktivitet vil være positivt
opp mot ny skole i området.
Det er ønskelig med utvikling av områder for
fysisk aktivitet

Konklusjon:
Det å endre fra kombinert formål til idrettsformål vil mest sannsynlig redusere negative
konsekvenser i området og bidra positivt i lokalsamfunnet og for skolen. Forslaget er i
henhold til forslag til Temaplan for fysisk aktivitet pr. juni 2021.
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Innspill om nytt næringsareal i Eternittveien
Dagens formål: Barnehage
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca 3,5 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Forslaget gjelder et område som foreslås
omdisponert fra offentlig privat
tjenesteyting til næring. Området ligger
langs Eternittveien nord for Slemmestad Eternittveien 68/421
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Konsekvens Kommentar

Områdene rundt Etternittveien og VEAS er
foreslått som næringsområde. Ny arealbruk vil
styrke disse interessene i området.
Det er tilfredsstillende adkomst og tilgang til
kollektivtilbud i området
Området er innenfor prioritert vekstområde

Det er ingen kjente konflikter. Det er nærhet til
friluftsområde.

Det er ingen kjente nye risiko ved endret arealbruk
Det er tilfredsstillende teknisk infrastruktur i
området
Ikke relevant. Lokalområdet har tilfredsstillende
barnhagedekning.
Det er i tråd med kommunens arealstrategi å
etablere næring i områdene langs Eternittveien

Konklusjon:
Det er ingen kjente negative konsekvenser ved å endre arealbruk fra offentlig privat
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tjenesteyting til næring i området.

6.9 Innspill lokalområde Røyken
Innspill journalpost 265
Dagens formål: Råstoffutvinning
Foreslått formål: Annen type bebyggelse og
anlegg
Arealstørrelse: ca 400 da
Forslagsstiller: Franzefoss
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 255/42. Foreslår å
endre deler av Follestad (Follestad sør,
Sætervannsåsen-Smedmyrdalen" fra råstoffutvinning til "miljøpark, råstoffutvinning og
andre typer anlegg.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
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Konsekvens Kommentar
Ikke relevant
Nytt arealformål er mer riktig i forhold til dagens
bruk og bygger opp under mulighet for utviklingen
av området.
Det er god adkomst til området.
Ikke relevant

Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.
Ingen kjente konflikter. Området har vært brukt lik
arealformålet i lang tid.

Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Det kan være noe utfordringer med
slukkevannskapasitet
Noe mangelfull slukkevannskapasitet for større
branner. Men god kapasitet på veier.
Ikke relevant
I tråd med arealstrategi om rett næring på rett
sted.

Konklusjon:
KU avdekker ingen spesielle utfordringer med å endre arealbruk fra råstoff til annen
bebyggelse og anlegg.
Bestemmelser til området
Innenfor området kan det legges til rette for miljøpark, råstoffutvinning og andre typer
anlegg.

Innspill journalpost 254
Dagens formål: Annen type bebyggelse og
anlegg
Foreslått formål: Sentrum
Arealstørrelse: 5,6 da
Forslagsstiller: Solli arkitekter
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 274/30 og 77, og
areal er på 5,6 daa. I dagens
kommuneplan er området avsatt til annen type bebyggelse og anlegg. Ønsket ny
arealbruk er boliger (15 - 20 boliger i kombinasjon med forretning/nærbutikk).
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
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Konsekvens Kommentar

Del av sentrum av Hyggen nærsenter
Ikke relevant
Arealet ligger i direkte tilknytning til
Grimsrudveien
Utenfor prioritert vekstområde

Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter

Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter

Området kan være utsatt for flom: Tiltak må
vurderes i planen.
Noe begrenset kapasitet på renseanlegg
Nær Hyggen skole
I tråd med strategi for bygging av boliger i og nær
nærsentrene

Konklusjon:
Det er ingen kjente verneinteresser i området. Området kan være utsatt for flomfare og
tiltak må vurderes i reguleringsplan.
Bestemmelser til området
Ny adkomst må etableres ut i Grumsrudveien og sikker skolevei må på plass før tiltak
igangsetters

Innspill journalpost 199
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Annen bebyggelse og
anlegg
Arealstørrelse: …..
Forslagsstiller: Viken
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr. 277/2. Arealet er på
70 daa. Arealet er i dag avsatt til LNF.
Forslagsstiller ønsker å omgjøre areal i Hyggen til massemottak. Tilgrensende områder
er tidligere brukt til massemottak, men ikke regulert gjennom kommuneplanen.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel
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Konsekvens Kommentar

Ikke relevant
Arealet skal fylles igjen for å øke produksjonsareal
for epletrær
Det er manglende gang og sykkelvei langs
Grimsrudveien og tungtrafikk kan skape konflikt i
forhold til gående og syklende

Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Ikke relevant

Området berører naturtype på land. Arealet er
foreslått redusert for ikke å berøre kjent naturtype
Ikke i konflikt og målet er å øke
produksjonskapasitet i landbruket
Gjenfylling vil være i konflikt med skog
Utenfor byggegrense mot sjø
Gjenfylling vil berøre turstier
Gjenfylling vil endre landskapet
Ingen kjente kulturminner i området
Området ligger i ca 300 m avstand til etablert
bebyggelse. Drift av og transport til/fra anlegget
kan gi støy i tilliggende nærmiljø.
Området ligger innenfor faresone brann og
eksplosjonsfare. Deponering og frakt av masser
fører til økt trafikk, støy og støvutfordringer.
Det bør utredes behov for gang og sykkelvei langs
Grimsrudveien i forbindelse med regulering av
tiltaket
Ikke relevant
Området er delvis i tråd med arealstrategi der
man søker å utvikle og skape gode vilkår i
landbruket. Det bør utredes om man kan ivareta
trafikale utfordringer i forbindelse med tiltaket,

Konklusjon:
Arealbruken har noen utfordringer knyttet både til naturkvaliteter, friluftsliv og trafikk.
Ved regulering må det gjøres grundigere analyser for å sikre avbøtende tiltak.
Rekkefølgebestemmelser til området
Bør vurdere gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien.

Innspill journalpostnummer 6
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca 156 da
Forslagsstiller: Transet
Beskrivelse:
Innspillet gjelder en del av eiendom med
gbnr. 254/1. I dagens kommuneplan er
området avsatt til næring (Follestad
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næringspark) og LNF. Ønsket ny arealbruk er næring. Området som i dag er LNF er på
om lag 150 daa og vil kunne knyttes til industri-/næringsområdet.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur

Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
lStrandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Konsekvens Kommentar

Foreslått utvidelse av næringsparken vil
tilrettelegge for etablering av næring som etter
ABC-prinsippet bør sikres god tilgang til veinettet.
Områdeutvidelsen vil gi rom for nye etableringer
og for reetablering av virksomheter som etter
ABC-prinsippet ikke bør ligge i sentrum.
I tråd med ønsket næringsutvikling i kommunen
Det er nødvendig å øke kapasiteten på E134 før
tillatelse til tiltak
Ikke relevant

Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Berører større sammenhengende skogområder
Ingen kjente konflikter
I konflikt med turveier og friluftsinteresser
Endret arealbruk vil føre til endringer i landskapet
Ingen kjente konflikter
I konflikt med turveier og friluftsinteresser

Noe redusert brannvannkapasitet
Behov for ny løsning mot E134, Noe redusert VA
kapasitet
Ikke relevant
Arealbruken er i samsvar med arealstrategien.
Foreslått utvidelse av næringsfeltet vil styrke
næringsutvikling langs E164 og bygger opp under
lokale og regionale næringsstrategier.

Konklusjon:
Endret arealbruk vil være i konflikt med skog, landskap og friluftsområder. Men
utvikling av næring i dette området er i tråd med både lokal og regional
næringsstrategier.
Rekkefølgebestemmelser
VA-kapasitet og brannvannkapasitet må være tilfredsstillende
Ny løsning ut mot E134 må være godkjent
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Innspill Røyken videregående skole
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Offentlig privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: Ca 7 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Forslaget gjelder et område som foreslås
omdisponert fra LNF til offentlig privat
tjenesteyting
Området ligger som del av Røyken Videregående skole
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel

Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
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Konsekvens Kommentar

Området ligger i tilknytting til Røyken
videregående skole. Området er tatt i bruk.
Avstand til Røyken sentrum er ca 1000 m.
Skolen har flere utdanningstilbud som er relevant
for lokalt næringsliv.
Området har adkomst fra Jon Leiras vei og er
betjent med skolebuss.
Det er etablert gang- og sykkelvei langs
adkomstveien.
Avstand til kollektivtrafikk er ca 1000 m.
Arealbruken vil styrke områdeutviklingen.

Ingen kjente konflikter
Området er i konflikt med matjord
Ingen kjente konflikter

Arealstrategi

Arealbruksendringen tilrettelegger for en alt
etablert bruk av området. Tilretteleggingen
ivaretar bruk av alt etablert videregående skole, i
samsvar med arealdelen.

Konklusjon:
Endret arealbruk fra LNF til offentlig privat tjenesteyting i området vil være i konflikt
med matjord. Dersom arealbruken realiseres må man sikre matjord fra området.
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6.10

Innspill lokalområde Sætre

Innspill: journalpost 56
Dagens formål: Råstoffutvinning og LNF
Foreslått formål: Ulike formål
Arealstørrelse: 404 daa.
Forslagsstiller: Asplan Viak AS p v a
Svelviksand AS
Beskrivelse:
Innspillet gjelder gbnr.309/3, 309/55,
309/189, 309/79 og 309/508 og areal er
på ca. 404 daa. I dagens kommuneplan er området avsatt til råstoffutvinning. Ønsket
ny arealbruk er havn, havneområde i sjø, LNF, råstoffutvinning, gjenvinning og lagring
av masser og næringsvirksomhet.
Arealformål som videreføres etter gjeldende arealdel: råstoffutvinning, industri, kontor,
trafikkareal, grønnstruktur, vern og LNF (friluftsformål). Innspillet skisserer rammer for

bruk av tidligere regulerte delområder. I hovedsak er skissert bruk sammenfallende
med regulert bruk, men med unntak av foreslått ny lokalisering av ny utskipningshavn i
nord (mot Dramstadbukta) som erstatter dagens havneanlegg i syd. Havnen tenkes
etablert ved at det legges en kulvert gjennom/under regulert friluftsområde.

Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling

Samferdsel

Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
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Konsekvens Kommentar

Transportvekst gjennom tettstedsentrum.
Tilrettelegging og videreutvikling av eksisterende
næring.
Uttaket har regional verdi. Utvikling med mottak
og bearbeiding av masser vil avhjelpe regionalt
behov.
Trafikk vei. Fylkesveien går gjennom nærmiljøene
på Verket og Klokkarstua. Bruk av ferge ved
trafikk mot vest (Svelvik). Fylkesveien er smal,
stedvis svingete og bratt. Mangler gang- og
sykkelvei på flere kritiske delstrekninger.
Trafikk sjø. Flytting av utskipningshavn til
nordsiden medfører økt/ny sjøtransport gjennom
Svelviksundet. Led inn til utskipningshavnen ligger
nær et mye brukt friluftsområde på sjø, i
Dramstadbukta som har kveldssol med lokal og
delvis regional bruk til rekreasjon.
Transportvekst gjennom tettstedsentrum.

Relokalisering av utskipningshavn fjerner dagens

land og i vann

Matjord
Skog
Strandsone

Landskap

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
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lektertrafikk til havnen i Vollebukta hvor det er
registrert en sjelden bestand av rødalgen svarkluft
og ålegras. Voldebukta har bruk som rasteplass
for trekkende gjess og vadere, overvintringsplass
for flere svane- og andearter.
Relokalisering av utskipningshavn beslaglegger
del av strandsonen på nordsiden av Verket. Etter
statlige planretningslinjer er det mål om vern av
strandonen.
Sandtaksdriften og utvikling av området vil ha
konsekvens for registrerte arter i området;
insekter, karplanter og fugl (jf rapport til
reguleringsplan)
.

Relokalisering av utskipningshavn beslaglegger
del av strandsonen på nordsiden av Verket. Etter
statlige planretningslinjer er det mål om vern av
strandsonen.
Uttakets bruddkanter opprettholdes i h t
regulering. Havneanlegget i nord vil ligge åpent i
landskapet mot nord.
Dagens havneanlegg i Vollebukta tilbakeføres som
del av strand.
Foreslått nytt havneanlegg i regulert
friluftsområde mot Dramstadbukta vil redusere
tilgangen til strandsonen. Havneområdet
båndlegger dermed del av friluftsområdet i
strandkanten.
Sanduttakets avgrensing opprettholdes. Det
etableres kulvert under regulert friluftsområde på
nordsiden av Verketryggen fram til det planlagte
havneområde slik at turstier, mv kan
opprettholdes.
Havnedriften vil kunne medføre støy (og eventuelt
noe støv) som påvirker bruken av tilliggende
friluftsarealer på sjø og land.
Dagens utskipning mot syd saneres og forutsettes
tilbakeført som del av tilliggende regulerte
friluftsområder langs stranden.
Støy og støv fra dagens havneanlegget bortfaller
og har positiv konsekvens for bruken av
nærmiljøet med tilliggende boliger og fri/friluftsareal.
Strandsonen vil bli tilgjengelig for allmennheten

fra Verksøya til Marteplassen og videre langs
Vollebukta.
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur

Trafikksikkerhet på vei og sjø.
Avløp fra området overføres i dag til Svelvik
renseanlegg, som har begrenset kapasitet.
Uavklart anlegget kan betjene avløp fra ny/økt
næringsaktivitet.
Økt aktivitet kan styrke nærmiljø og bosetting.
Ivaretar/styrker bruk av regulert næringsareal.
Uttaket av byggeråstoff er viktig for en regional
byggebransje.
Tilrettelegger for deponi og gjenbruk av masser.

Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Konklusjon:
Innspillet er delvis innarbeidet
Begge alternativer for kailøsning i innspillet tas videre til politisk vurdering. Viser for
øvrig til planbeskrivelsen.
Innspill Sætre ungdomsskole
Dagens formål: grønnstruktur
Foreslått formål: Offentlig privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: Ca 6 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Forslaget gjelder et område som foreslås
omdisponert fra blågrønnstruktur til
offentlig privat tjenesteyting
Området er etablert med parkering og baneanlegg for volleyball. Området ligger som
del av Sætre ungdomsskole
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur

Næringsutvikling
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
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Konsekvens Kommentar

Området ligger i tilknytting til Grytnes
ungdomsskole og idrettshall. Området er tatt i
bruk og bygd ut med parkering og baneanlegg for
volleyball. Avstand til Sætre sentrum er ca 1000
m.
Ikke relevant.
Gangavstand til buss er ca 500 m.
Arealbruken vil styrke områdeutviklingen.

Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder

Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur

Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Området er i gjeldende arealdel del av område
avsatt til blågrønnstruktur. Området ligger vest for
Grytnesbekken, men terrenghøyder begrenser
anleggets påvirkning av naturmiljøet langs
bekken, forutsatt at avrenning fra anlegget
ivaretas/sikres.
Ikke relevant,
Området er registrert med «produktiv skog»,
Gårdskart.no
Ikke relevant.
Området har ikke direkte friluftsbruk, men ligger
langs Stikkvannsveien som gir adkomst til
Hurummarka. Endret bruk antas å bidra til styrket
bruk av friluftsområdene.
Ikke relevant.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Som over, under friluftsområder.

Løsmasser (kvikkleire) registrert i NGUs kart.
Fare for flom i bekkeleiet.
Tiltak forutsettes sikret.
Eventuelle anlegg forutsettes tilknyttet offentlig
vann og avløp.
Stikkvannsveien gir adkomst til området i dag.
Forutsettes på sikt tilrettelagt for ny adkomst fra
Stampeleina (jf over).
Områdebruken vil styrke skole- og idrettsanlegg
på Grytnes. Tilretteleggingen anses ikke å ha
konsekvens for kommunens tjenestetilbud.
Tilretteleggingen er i samsvar med arealstrategien

Konklusjon:
Tilretteleggingen vil tilrettelegge for videreutvikling av skole- og idrettsanleggene på
Grytnes. Tiltaket bygger opp under ønsket områdeutvikling.
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Innspill Idrettsanlegg Sætre ungdomsskole
Dagens formål: blågrønnstruktur
Foreslått formål: Idrett
Arealstørrelse: Ca 15 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Forslaget gjelder et område som foreslås
omdisponert blågrønnstruktur til idrett
Området ligger som del av området
Grytnes ungdomsskole, med tilliggende etablerte idrettshall.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur

Næringsutvikling
Samferdsel

Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
44

Konsekvens Kommentar

Området ligger i tilknytting til Grytnes
ungdomsskole og idrettshall. Området er en
utvidelse av planlagt område for idrettsanlegg i
tidligere arealdel. Avstand til Sætre sentrum er ca
1000 m.
Ikke relevant
Gangavstand til buss er ca 500 m.
Det er arealmessig tilrettelagt for å videreføre
veien Stampeleina fram til ungdomsskolen,
planlagt idrettsanlegg og planlagt byggefelt ved
Bråtan. Veien vil åpne for busstransport til skole
og idrettsanlegg, utenom sentrum.
Arealbruken vil styrke områdeutviklingen.

Området er i gjeldende arealdel del av område
avsatt til blågrønnstruktur. Området ligger vest for
Grytnesbekken, men terrenghøyder vil begrense
anleggets påvirkning av naturmiljøet langs
bekken, forutsatt at avrenning fra anlegget
ivaretas/sikres.
Ikke relevant.
Registrert «produktiv skog», Gårdskart.no.
Ikke relevant.
Området har ikke direkte friluftsbruk, men ligger
til adkomstområdet mot Hurummarka. Endret
bruk antas styrke bruk av friluftsområdene.
Ikke relevant.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Som over, under friluftsområder.

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur

Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Løsmasser (kvikkleire) registrert i NGUs kart.
Fare for flom i bekkeleiet.
Tiltak forutsettes sikret.
Anlegg forutsettes tilknyttet offentlig vann og
avløp.
Stikkvannsveien gir adkomst til området i dag.
Forutsettes på sikt tilrettelagt for ny adkomst fra
Stampeleina (jf over).
Områdebruken vil styrke skole- og idrettsanlegg
på Grytnes. Tilretteleggingen anses ikke å ha
konsekvens for kommunens tjenestetilbud.
Tilretteleggingen er i samsvar med
arealstrategien.

Konklusjon:
Tilretteleggingen vil tilrettelegge for videreutvikling av skole- og idrettsanleggene på
Grytnes. Tiltaket bygger opp under ønsket områdeutvikling.
Rekkefølgebestemmelser til området
Det kan være behov for ny adkomst til området
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6.11 Innspill lokalområde Tofte
Filtvet nærsenter
Dagens formål: Bolig/offentlig
privat/Næring
Foreslått formål: Sentrumsformål
Arealstørrelse: Ca 25 mål
Forslagsstiller: Asker kommune
Beskrivelse:
Det er ønskelig å styrke nærsentret på
Filtvet. Nærsenteret tilrettelegges for
utvikling med et lokalt tilpasset tilbud, jf funksjonsprinsippene i planbeskrivelsen.
Tema
Prinsipper for
utvikling
Senterstruktur
Næringsutvikling
Samferdsel

Prioriterte
vekstområder
Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord
Skog
Strandsone
Friluftsområder
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø

Nærmiljø,
grøntstruktur og
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Konsekvens Kommentar

Styrker sentrumsutvikling, i tråd med mål om
senterstruktur.
Lokalt tilpasset utvikling med handel- og
servicenæringer styrker bruken av nærsentret
som lokal arena og møteplass.
Søndre del av Asker er sprettbygd, noe som gir et
begrenset grunnlag for kollektivtrafikk. Et styrket
nærsenter vil gi et bedre grunnlag for lokal vekst
og aktivitet, noe som igjen vil styrke
kollektivtrafikkgrunnlaget.
Arealbruken er i samsvar med prioriterte
vekstområder.
Vestre del av senterområdet berøres av
hensynssone for naturmiljø langs Ekrabekken.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke konfliktfylt. Området er tidligere regulert og
utvikling i området er vurdert m h t konsekvens for
landskapet.
Østre del av senterområdet grenser mot
hensynssone bevaring kulturmiljø. Området er
tidligere regulert og utvikling i området er vurdert
m h t konsekvens for kulturmiljø. Nye tiltak i østre
del av senterområdet forutsettes av avklart m h t
konsekvens for kulturmiljøet.
Senterområdet er tidligere regulert. Det er avsatt
areal som ivaretar flere nærmiljøfunksjoner

friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

(gang- og sykkelvei, torg og felles lekearealer.
Grøntstruktur og friluftsliv – ikke relevant.
Trafikksikkerhet - området er regulert og det er
bygd gang- og sykkelvei langs hovedvei.
Ivaretatt. Området er forsynt med vann fra privat
vannverk. Avløp fra området er knyttet til
renseanlegget på Filtvet.
Områdebruken vil styrke nærmiljø og bosetting.
Tilretteleggingen anses ikke å ha konsekvens for
kommunens tjenestetilbud.
Tilretteleggingen er i samsvar med
arealstrategien.

Konklusjon:
Tilretteleggingen vil tilrettelegge for utvikling av nærsentret på Filtvet med et lokalt
tilpasset tilbud. Tiltaket bygger opp under ønsket områdeutvikling.
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7 Samlet vurdering av konsekvenser av ny arealbruk i
kommunen
Vurdering:
+ antatt positiv innvirkning
0 antatt ingen innvirkning
- antatt negativ innvirkning/konflikt
u krever nærmere utredning og eventuelle avbøtende tiltak
ikke aktuelt
? ukjent/krever nærmere utredning

Arealstrategi

Sosial infrastruktur

Teknisk infrastruktur

samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet

Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv

Kulturminner og kulturmiljø

Landskap

Strandsone

Skog

Matjord

Naturmanigfold på land og i vann

Prioriterte vekstområder

Samferdsel

Næringsutvikling
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Senterstruktur

Lokalområde
Asker
242
214
29
167
103
108
260
Solvang
skole
Nesøya
27 Brønnøya
139 Brønnøya
37
187

Holmen
195
267
Nærsenter
Berger
Dikemark
Idrett
Padderudvannet
10
Heggedal
48
Vollen
4
22
Slemmest
ad
306
226
42
74
288
Eternittveien
(næring)

Røyken
265
254
199
6
Røyken vgd
Sætre
Åros
56
Sætre
ungd.sk 1
Sætre
ungd.sk 2
Tofte
Filtvet
sentr
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Konsekvensutredning av tre nye tomter - Tilleggsutredning à 20.1.2022
Innspill: Tomt til ny ungdomsskole - ved Skatvetveien på Beston i Sætre
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

LNF
Offentlig eller privat tjenesteyting
ca 17 daa (min behov skoletomt)
Asker kommune

Beskrivelse:
Formannskapet vedtok 22.6.2021 at det skal
igangsettes et mulighetsstudie for å utrede ny
ungdomsskole på Grytnes (der skolen ligger i dag),
på Beston og i Åsveien. Denne
konsekvensutredningen gjelder Beston, mulig tomt
er vist på kartutsnittet til høyre (rød farge).
Dersom Beston Ikke velges til skoletomt, vil arealet
bli tilbakeført til LNF.
Tema
Konsekvens
Kommentar

Mulig tomt til ny ungdomsskole

Prinsipper for utvikling
Senterstruktur

Næringsutvikling
Samferdsel

Tomta ligger i utkanten av Sætre i retning mot
Åros. Et skoleanlegg vil kunne knytte Sætre og
Åros bedre sammen, ved at skolen kan bli en
felles sentral møteplass.
Tomta ligger imidlertid ikke i direkte tilknytning til
Sætre eller Åros senter, og vil derfor i begrenset
grad styrke senterstrukturen.
Ikke relevant
Tomta ligger ved Skatvetveien, og atkomstvei til
skolen vil trolig bli fra denne.
Avstandene fra tomta til ulike lokalsenter er som
følger:

•
•
•

Avstand til Sætre lokalsenter:
1,3 km
Avstand til Åros nærsenter:
2,0 km
Avstand til Storsand nærsenter: 6,8 km

Det vil bli nødvendig med skolebuss fra Storsand
(for elever som har avstand større enn 4 km).
Det er bussforbindelser i flere retninger, til Tofte,
Klokkarstua, Midtbygda og Slemmestad.
Det er opparbeidet gang- og sykkelvei langs
Hurumveien gjennom Sætre i retning mot tomta.
Det vil være behov for å opparbeide gang- og
sykkelvei fra Åros.
Prioriterte
vekstområder
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Tomta ligger i nærheten av det området i Sætre
som er definert som prioritert vekstområde i
utkast til kommuneplanens arealdel.

Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Konsekvenser for naturmangfoldet må utredes i
mulighetsstudiet.

Matjord

Tomta består av dyrket mark, registrert med
«Svært god jordkvalitet».

Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv

Det er skog i nærmiljøet, men ikke på tomta.
Ikke relevant
Den delen av eiendommen som er vurdert som
skoletomt ligger innenfor et landbruk, natur og
friluftsområde (LNF)
Ingen kjente konflikter
Mulighetsstudiet vil vise hvordan dette kan
ivaretas på en god måte.

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Det går to høyspentlinjer over eiendommen. Hver
av høyspentlinjene har en definert faresone på
bakken, markert med grå skravur i forslag til
kommuneplanens arealdel. Mellom de to
faresonene er arealet ikke stort nok til en skole, og
en forutsetning vil dermed være at
høyspentledningene legges i bakken.

Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Må utredes, grunnforhold er ikke kjent.

Arealstrategi

En skole på tomta vil kunne knytte de to sentrene
Sætre og Åros bedre sammen.

Et skoleanlegg vil kunne styrke lokalmiljøet ved at
skolen blir en felles sentral møteplass.

Konklusjon:
Tomta har gode kvaliteter som skoletomt, men den ligger noe usentralt i forhold til
skolekretsen. Elever som har mer enn 4 km skolevei vil ha krav på skolebuss, og dette vil
spesielt gjelde elever fra Storsand. Tomta har en utfordring med høyspentledninger som
eventuelt må legges i bakken. Den største utfordringen er at tomta ligger i et LNF-område
og består av dyrket mark.
Det skal gjennomføres et mulighetsstudie som grunnlag for å beslutte om tomta skal
benyttes til ungdomsskole. I mulighetsstudiet må utfordringene som beskrevet over
utredes.
I utkast til ny arealplan endres formålet fra LNF til Offentlig eller privat tjenesteyting.
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Innspill: Fengselstomt Dahl forsøksgård - Rustadveien 129 - 131
Dagens formål:
Foreslått formål:
anlegg
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
med Statsbygg

LNFR
Andre typer bebyggelse og
ca 92 daa
Asker kommune i dialog

Beskrivelse: Statsbygg jobber på oppdrag
fra Justis- og beredskapsdepartementet
med å finne egnede tomter for nytt fengsel i
Oslo. Det nye fengselet skal erstatte dagens
fengsel på Grønland og sikre varetekts- og
soningsplasser for Oslo.
Etter en samlet evaluering har Statsbygg nå
Aktuell tomt til fengsel
vurdert seks tomter som mulige alternativer
til Bredtveit, hvorav tomten til Dahl forsøksgård i Heggedal (Gnr/bnr 70/35, Rustadveien
129-131) er en av eiendommene.
Dersom tomta ikke blir valgt til nytt fengsel, vil arealet bli tilbakeført til LNF.
Tema

Konsekvens

Kommentar

Prinsipper for utvikling
Senterstruktur

Tomta ligger i randsonen av Heggedal, et av
Askers lokalsentre. Selv om tomta ligger landlig
til, er det kort vei til Røykenveien og god tilknytning
til Heggedal sentrum. Tomta oppfattes derfor som
landlig og sentral på samme tid. Som tomt for
fengsel anses lokaliseringen hensiktsmessig i
forhold til senterstruktur og sentralitet.
Det er ikke planlagt vesentlig utvikling av
områdene rundt tomta. I gjeldende kommuneplan,
og i forslag til ny kommuneplan, er tomta i vest
(rød farge på skissen over) avsatt til offentlig eller
privat tjenesteyting. Opprinnelig har denne vært
tenkt som skole, men kommunen ser også på om
den kan egne seg til annen bruk (barnehage,
sykehjem). Området nord og nordøst for tomta er
avsatt til fremtidig deponi og massmottak, samt
arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.
Østre delen av dette arealet er fra før etablert som
avfallspark. For øvrig foreslås ikke annen utvikling
i området.

Næringsutvikling
Samferdsel
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Ikke aktuelt
Eiendommen ligger nord for foreslått
nullvekstlinje, noe som innebærer at utnytting av

området skal baseres på et prinsipp om nullvekst i
personbiltrafikken. Dagens trafikksituasjon er til
hinder for et attraktivt busstilbud i rushtid, spesielt
inn mot Asker sentrum fra sør. KPA har derfor et
krav om at nærings- og boligutvikling ikke skal
medføre redusert bussframkommelighet.
Det er en god del trafikk til og fra et fengsel, særlig
frakt av innsatte for fremstilling til varetekt, avhør
og til tinghus er transport som må foregå med bil.
Videre er fengsel bemannet 24 timer i døgnet,
med vakter som starter og slutter på jobb til
ukurante tider av døgnet, hvor det neppe er
realistisk at ansatte benytter kollektivtransport til
og fra jobb, spesielt med dagens kollektivtilbud.
Atkomst til tomta vil trolig være fra sørvest som i
dag.
Prioriterte
vekstområder

Tomta ligger inntil prioritert vekstområde
tilhørende Heggedal.

Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Tomta består i dag av ca 58 daa dyrket mark,
samt skog og noe myr i sør. Det er registrert et par
hule eiker i vestre del av tomta, samt noe
naturbeite i nord. Alle lokalitetene er vurdert å
representere moderat naturmangfold. Langs
Rustadveien sørvest for planområdet er det
registrert noe rødlistearter som vinterkarse,
kanadagullris og burot. Sørøst på tomta er det
registrert sidensvans, også rødlistet art.

Matjord
Skog

Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø

Ikke aktuelt
Tomta begrenses i vest og nordøst av mindre
bekkedrag.
På tomtas nordre grense er det funnet en
rydningsrøyslokalitet. Gjellum er registrert som et
arkeologisk minne. Rydningsrøysa er ikke fredet.
Da minnet ligger i ytterkant av tomta bør det være
mulig å unngå konflikt med denne hvis den skulle
ha arkeologisk verdi.
Sør på tomta går et historisk veifar. Dette veifaret
er ikke registrert i Askeladden, og har ikke formell
vernestatus. På nåværende tidspunkt synes som
omdisponering av tomta vil ha få eller ingen
konsekvens for kulturminner i området.

Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
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Det er noen mindre stier innenfor tomta.
Rustadveien er del av blåmerket stinett som går
fra Nyborgåsen i vest til fjorden i øst, men
skiløypene starter først øst for tomta. Øst for

tomta ligger også et areal markert som «viktig
friluftsområde», mens tomta selv er «registrert
friluftsområde». Omdisponering av tomta til
tjenesteyting vil kunne påvirke den del av dagens
blåstinett som passerer tomta, særlig kan dette
være aktuelt for fengselsformål fordi sti kan
komme i konflikt med perimetersikring.

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Det meste av tomta har sammenhengende dekke
bestående av hav- og fjordavsetninger. Det er
også en del berg i dagen. Det er middels og stor
erosjonsrisiko på tomta. Langs bekken er det
aktsomhetsområde for flom.
I 2018 gjennomførte NGI på oppdrag fra NVE en
regional kvikkleirekartlegging for Asker kommune.
Det ble ikke funnet potensielt skredfarlige soner
eller potensielle utløpssoner. Kartleggingen var
imidlertid utført på overordnet nivå, og det kan
ikke utelukkes at det finnes kvikkleire på eller i
nærheten av tomta.
Deler av tomta berøres av en SVV
kvikkleireområde. Dette er en markering av
område der Statens vegvesen tidligere har
påtruffet kvikkleire, men er ikke fullverdige
kvikkleiresoner utredet etter NVEs veileder.
Basert på ovennevnte kan det ikke utelukkes at det
finnes kvikkleire på tomta, og geotekniske
undersøkelser må gjøres som del av et eventuelt
reguleringsarbeid. Konsekvenser for
områdestabiliteten må utredes.

Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Må utredes og ivaretas.
Ikke aktuelt
Etablering av fengsel på dette stedet anses ikke å
være i konflikt med planlagt eller ønsket
stedsutvikling i området.

Konklusjon:
Tomta er egnet til formålet da den ligger i utkanten av prioritert vekstområde, i tilknytning
til Heggedal lokalsenter som også er pekt ut som lokal by i regional plan for areal og
transport Oslo og Akershus. Fengselstomta hindrer ikke forbindelser mellom viktige
målpunkt, eller arealbruken av området rundt, utover det arealbeslag et fengsel utgjør.
Da naturkvalitetene har begrenset utstrekning vil det trolig være mulig å hensynta disse i
videre reguleringsarbeid. Det må imidlertid understrekes hvordan belysning av området
kan etableres på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse for menneske- og dyreliv i
området.
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I gjeldende kommuneplan ligger en hensynssone for grønnstruktur for bevaring av
kantsonen rundt bekken i vest, og dette må det tas hensyn til i videre planlegging. Det er
ikke grunn til å tro at etablering av fengsel eller annen tjenesteyting på tomta vil påvirke
vassdragene.
Det anbefales at tomta endres fra LNFR til Andre typer bebyggelse og anlegg
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Innspill: Utvidet avfallsplass Yggeset
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og
anlegg
Arealstørrelse: ca 28,5 daa
Forslagsstiller: Asker kommune

Beskrivelse: Gjelder utvidelse av
avfallsparken med delområde H som vist på
kartutsnittet. I gjeldende arealplan 2018 –
2030 har dette området i dag formål LNF,
mens de tilliggende arealene har flere ulike
formål hhv. Andre typer
Aktuell tomt (delområde H i
anlegg/masselagring, Offentlig tjenesteyting
reguleringsbestemmelser av 22.11.2001)
og næringsbebyggelse. I utkast til ny
kommuneplan 2020 – 2032 er alle arealene tilhørende Yggeset (oransje på kartutsnittet)
avsatt til Andre typer bebyggelse og anlegg.
På aktuelt areal skal det etableres ny permanent omlastningshall for innsamlet avfall fra
Asker kommune, inkl. biloppstillingsplass og kjørekontor.
Asker kommune har behov for å mellomlagre/omlaste innsamlet husholdningsavfall
(avfallstypene matavfall, papp/papir, glass/metall, plastemballasje og restavfall) før det
blir transportert til ulike behandlingsteder på Østlandet
Asplan Viak har i rapport av 19.02.2021 utredet fire ulike lokaliseringer av
omlastningsanlegg for husholdningsavfall, hvorav Yggeset er en av lokaliseringene.
Kommunens ansvarlige virksomhet Renhold og praktisk bistand anbefaler delfelt H på
Yggeset.
Tema

Konsekvens

Kommentar

Prinsipper for utvikling
Senterstruktur

Planområdet ligger sentralt i forhold til flere
tettsteder, og samtidig sentralt i forhold til
kommunens befolkningstyngdepunkt.

Næringsutvikling

Samfunnsdelen synliggjør kommunens ansvar for
å tilrettelegge arealer for deponi, gjenvinning og
mellomlagring. Områdene på Yggeset er i
arealdelen avsatt som nåværende
næringsvirksomhet og som framtidig
LNF/masselagring.
Etter samfunnsdelen skal områdene på Yggeset
tilrettelegge for videre bruk og utvikling som et
moderne anlegg for levering, gjenvinning og
gjenbruk av avfall og masser.
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Samferdsel

Det er opparbeidet vei inn til området. Fremtidig
omlastingsanlegg er tilrettelagt for behandling av
avfall samlet inn med renovasjonsbiler. Det blir
ikke anledning for privatpersoner å levere avfall til
nytt omlastingsanlegg.
Kommunen har igangsatt et arbeid med regulering
av gang- og sykkelvei langs Vollenveien.
Det er beregnet en vekst i trafikken på 16 ÅDT, og
denne vil ikke påvirke trafikksikkerhet i Vollenveien
/ Yggesetveien. Trafikkveksten i forhold til dagens
trafikk er svært lav (0,5% i Vollenveien og 0,1% i
Røykenveien).

Prioriterte
vekstområder

Yggeset ligger i nærheten av prioritert
vekstområde tilhørende Heggedal.

Prinsipper for vern
Naturmangfold på
land og i vann
Matjord

Ingen konflikt med kartlagte naturtypekvaliteter.
Delområde H har matjord, men med varierende
kvalitet. De 28,5 daa fordeler seg som følger:
• Ca 16,5 daa: Åpen fastmark
• Ca 9,5 daa: God jordkvalitet
• Ca 2,5 daa: Svært god jordkvalitet
Delområdet H disponeres i dag delvis til
oppstilling av maskiner og containere.

Skog
Strandsone
Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Det foregår per i dag utpreget avfallsaktivitet på
området.
Ingen konflikt med kulturminne lokaliteter.
Ca. 200 m til nærmeste gårdsbruk og mer enn
400 m fra nærmeste boligområde sør. Området
er i bruk i dag og det er flere andre avfallsrelaterte
aktiviteter innenfor området

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Yggeset ligger nær Asker senter og i kommunens
befolkningstyngdepunkt. Trafikken fra området vil
fordele seg ganske jevnt i alle retninger, gitt
beliggenheten. Det er allerede et
omlastningsanlegg i området i dag, så
trafikkveksten som følge av nytt avfallsanlegg vil
være liten.
Økningen i støynivå ved fremtidig situasjon
sammenliknet med dagens situasjon vil ligge på

57

omtrent 1-2 dB for enkelte boligområder. Dette vil
i knapt være merkbart. Det vil ikke være grunnlag
for å vurdere støyreduserende tiltak da økningen i
støynivå vil være mindre enn 3 dB.
Teknisk
infrastruktur

Sosial infrastruktur

Arealstrategi

•

Grunnforhold: NGUs løsmassekart angir at
området generelt består av
forvitringsmaterialer og fyllmasser.
• Status opparbeidelse av tomt: Brukes i noen
grad til formålet i dag.
• Tilgang teknisk infrastruktur: Vei og øvrig
teknisk infrastruktur ferdig tilrettelagt.
Det er ikke skoler eller barnehager i umiddelbar
nærhet til lokaliteten, men Heggedal skole og en
barnehage ligger i tilknytning til Røykenveien.
I kommuneplanen for Asker 2018-2030 er
Yggeset vist som næringsvirksomhet.

Konklusjon:
Delområde H anbefales endret fra LNF til Andre typer bebyggelse og anlegg
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022

domsskole,

bnr. 39/927

Dagens formål: Bolig
Foreslått formål: Offentlig eller
privat tjenesteyting.
Arealstørrelse: 4,53 daa
Forslagsstiller: Formannskapet
Beskrivelse: Arealformål endres
fra bolig (kommunale
utleieboliger) til offentlig eller
privat tjenesteyting.
Formålsgrensen tilpasses veien
(Nes terrasse).
Konsekvens
Tema
Prinsi

Opprinnelig forslag

Vedtatt forslag

Kommentar
I tråd med senterstruktur.
Det er en etablert adkomst fra Nes terrasse og fra
skoletomta. Det er gangavstand til Holmen
lokalsenter. En videre bolig/næringsutvikling av
dette lokalområdet må forutsettes å avvente en
fremtidig løsning for E18 og Slemmestadveien.

Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land o i vann
Sko
Strandsone
Landska
Kulturminner og
kulturmil'ø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko o sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur

Arealet ligger innenfor et prioritert vekstområde.

Ikke i konflikt
Arealet har ikke matjord.
Arealet har ikke sko
Arealet er beb d.
Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer.
Nærmeste nabo er Landøya ungdomsskole med
skolegård, ellers boligfelt.

Ikke i konflikt
Teknisk infrastruktur må ivaretas ved en evt.
utb
in .
Nabotomt er Landøya skole. Endring av arealformål
vil samlet sett medføre at et større areal blir avsatt
til offentli eller rivat tjeneste tin .
Ikke i konflikt

Konklusjon
Vedtatt forslag tilsier en utvidelse av areal med formål «Offentlig eller privat
tjenesteyting». Arealendringen har ingen negative konsekvenser og anbefales.
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022

Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og
anlegg (seniorboliger med service).
Arealstørrelse: ca 7,5 daa
Forslagsstiller: Fristed arkitekter

0

Beskrivelse: Arealformål endres fra
LNFR til bebyggelse og anlegg.
Opprinnelig forslag

Tema
Konsekvens
Prinsi er for utviklin
Senterstruktur

Vedtatt forslag

Kommentar
Er ikke i tråd med senterstruktur. Området ligger
noe perifert i forhold til gangavstand til Asker
sentrum.

Ikke relevant

Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Ligger ved eksisterende vei, Hogstadveien.
Avstand til Asker sentrum er ca 2 km. Det mangler
fortau fra Hukenbekken til tomt.
Er ikke i et prioritert vekstområde.

Berører hensynssone «Rik edellauvskog», med
verdibegrunnelse: «Rike edelløvskoger på kalk er
viktige for svært mange arter. Lokalitetens
størrelse og mangel på artsfunn gir verdi som
viktig (B verdi). Området bør undersøkes nøyere».

Rik edellauvskog

Matjord

Arealet har ikke matjord.

Skog

Arealet har skog.

Strandsone
Landska
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et eksisterende årdstun i et LNF-område.
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022

bnr. 72/8
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og
anlegg (seniorboliger med service).
Arealstørrelse: 23,2 daa (totalt)
Forslagsstiller: Snøhetta.
Beskrivelse: Arealformål endres fra
LNF til Bebyggelse og anlegg.
Opprinnelig forslag

Tema
Konsekvens
Prinsi er forutviklin
Senterstruktur

Vedtatt forslag

Kommentar
Ikke i tråd med senterstrukturen. Området ligger
noe erifert i forhold til Vollen senter.

Ikke relevant

Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Både kjøre og gangatkomst må ivaretas ved en
utb
in .
Ikke i et prioritert vekstområde

Frisk kalkedellauvskog på
deler av området.
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Matjord

Matjord med god kvalitet
(oransje) og noe matjord
med god kvalitet (mørk
oransje).

Sko
Strandsone
Landskap

Deler av arealet er sko .
LNF, delvis skogbevokst og delvis åpent
kulturlandska .
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022
lnns ill: Slemmestadveien 618,

bnr. 239/77 med flere

Dagens formål: Samferdsel og bolig
Foreslått formål: Bebyggelse og
anlegg (seniorboliger med service).
Arealstørrelse: 3,97 daa
Forslagsstiller: Arkitektfirma
Arcitects AS
Beskrivelse: Arealformål endres fra
samferdselsformål og boligformål til
bebyggelse og anlegg.
Konsekvens
Tema
Prinsi
Senterstruktur
Nærin sutviklin
Samferdsel
Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land o i vann
Matjord

Opprinnelig forslag

Vedtatt forslag

Kommentar
Er sentralt i Slemmestad.

OK

Arealet er innenfor prioritert vekstområde

Ingen registrerte konflikter

Den nordligste
delen har
dyrkbar jord.

Skog

Strandsone
Landskap

Kulturminner og
kulturmil'ø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
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Belte med skog langs Bøbekken forutsettes ikke
berørt.

Arealet grenser til hensynssone elv og bekk, som
må ivaretas.
Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer.
Grøntstrukturen langs bekken forutsettes ivaretatt.
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022
lnns ill: Nærsnes,

bnr. 243/1

Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca 5,8 daa
Forslagsstiller: Formannskapet
Beskrivelse: Arealformål endres
fra LNF til bolig og gis
feltbetegnelsen NÆ4.
Opprinnelig forslag

Tema
Prinsi
Senterstruktur

Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land o i vann
Maford
Skog

Strandsone
Landska
Kulturminner og
kulturmil'ø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Konsekvens

Vedtatt forslag

Kommentar
Arealet ligger i gangavstand (ca 1 km) til Nærsnes
nærsenter.
Kan ivaretas fra eksisterende boligfelt. Veien er
regulert i tilstrekkelig veistandard, men ikke
o arbeidet i denne standarden.
Ligger ikke i et prioritert vekstområde

Ingen kjente konflikter.
Arealet har bete nelsen «Å
Arealet har skog.

Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljøer.
Et boligområde er nærmeste nabo i nord, ellers
grenser arealet til jordbruk- og skogsområder.

Ligger i et område med løsmasser (Hav-, fjord- og
strandavsetning, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen).
· berører området.
Teknisk
n utbygging, ligger ved et
felt.
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Det er an avstand til Nærsnes barneskole.
Ikke i tråd med arealstrategien fordi det ligger i et
Arealstrategi
LNF område o er utenfor et rioritert vekstområde.
Konklusjon: Ved en utbygging må kollelandskapet ivaretas. Tiltaket må tilpasses
hø s entlednin o adkomstvei må o arbeides.
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•
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022
lnns ill: Bjørnstad,

bnr. 222/5

Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Massedeponi
Arealstørrelse: ca135 daa
Forslagsstiller: Formannskapet
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Beskrivelse: Arealformål endres fra
LNF til massedeponi.
Opprinnelig forslag

Tema
Konsekvens
Prinsi er forutviklin
Senterstruktur
Ikke relevant
Ikke relevant

Vedtatt forslag

Kommentar

Adkomst vil være via
Katrineåsveien og
Bjerkelundveien.

Bjerkelundveien

Prioriterte
Ikke relevant
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land og i vann

Bekken må legges i

Bekk med hensynssoner

Et felt er registrert med
naturtype Rik gråorsump
skog.

Felt (lilla) med Rik
gråsumpskog

Matjord
Sko
Strandsone
Landska
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Ikke matjord. Utfylling tilrettelegger for fremtidig
landbruksvirksomhet.

Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022
Kulturminner og
kulturmiljø

To registrerte
kulturminnelokaliteter
som må ivaretas.

Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv

Ligger ved et boligfelt og ved E134.
En langrennsløype er i
utkanten av arealet.

Langrennsløype markert med
rød strek.

Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Ligger i et løsmasseområde, med hav- og
fjordavsetning. Dette tilsier at det må gjøres en
områdestabilitetsvurdering.

Teknisk
Det er ikke VA-anlegg i grunnen.
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Ikke relevant
Arealstrate i
Konklusjon: Arealet kan avsettes til massedeponi, forutsatt at trafikksikkerheten
gjennom boligområdet blir ivaretatt og at det gjøres nødvendige geotekniske
undersøkelser for å ivareta områdestabiliteten. Lan rennslø a må ivaretas.
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Konsekvensutredning av vedtatte endringer i plankartet, etter 1. gangsbehandling 8.2.2022
lnns ill: Krokodden,

bnr. 256/4

Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Parkering
Arealstørrelse: ca 2,3 daa
Forslagsstiller: Formannskapet
Beskrivelse: Arealformål endres
fra LNF til innfartsparkering.
Opprinnelig forslag

Tema
Prinsi

Konsekvens
er for utviklin
Ikke relevant

Prioriterte
vekstområder
Prinsi er for vern
Naturmangfold på
land o i vann
Matjord
Sko
Strandsone
Landskap

Kulturminner og
kulturmil'ø
Nærmiljø,
grøntstruktur og
friluftsliv
Annet
Samfunnssikkerhet,
risiko o sårbarhet
Teknisk
infrastruktur
Sosial infrastruktur
Arealstrategi

Vedtatt forslag

Kommentar

Ligger i hensynssone «Bevaring naturmiljø» og
berører bekkefar.

Ligger som et noe inneklemt areal ved
rundkjøringen ved fylkesveiene.
Ingen kjente registreringer
Berører ikke turveier.

Ligger i et løsmasseområde, med hav- og
fjordavsetnin .
Ingen kjent infrastruktur.

lnnfartsanlegg som styrker det kollektive
transportnettverket.

Konklusjon: Arealet avsettes til innfartsparkering. Hensyn til bekken forutsettes ivaretatt
ved videre detaljplanlegging.

71

