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Innspill fra medborgerskap til kommuneplanens arealdel 

PRINSIPPER FOR STEDSUTVIKLING: 

 Nærmiljøanlegg: alle typer anlegg som gjør at folk samles.

Generasjonsoverskridende møteplasser, aktivitetsanlegg og lekeplasser. Eksempler:

torget i Asker med skulptur og steinpyramide, sandvolleyballbaner på Føyka, Holmen,

Slemmestad, petanquebaner, aktivitetsparken på Hvalstad, ideene rundt

mellomromsprosjektet på Risenga, treningspark ved Apotekerstranda i Tofte m.m.

Aktivitetsområder i sentrum. Blanding av å være og å gjøre.

 Bade- og rekreasjonsanlegg langs fjorden og ved innlandsvann: Prioritere å sikre

arealer til bading og rekreasjon gjennom statlig og kommunale oppkjøp (eks Asker

syd fra Maudhavna-Rødtangen). Stier og rekreasjonsanlegg tegnes inn og legger

føringer før områder for bebyggelse plasseres i område/reguleringsplaner og

bebyggelsesplaner.  Krav om inntegning av forbudssonen på 100 m i strandlinjen og

prinsipp om å overholde denne. Skriftlige avtaler som sikrer muligheter for allmenn

ferdsel og merking for alle kystnære kyststier og turstier langs elveleier. Anlegg

tilrettelegges for alle brukergrupper. Badeplasser, benker, bålplasser, gapahuker.

Stativ for kajakker, enkelt å legge til. Muligheter for oppbevaring og utlån også ved

innlandsvann. Inspirasjon Sørenga og Tjuvholmen. DNT er på søken etter et

kystsenter i Asker utover mot Sætre.

 Friluftsarealer: gjennomgå arealer i hele kommunen og avklare/sikre områder som

friområder/landskapsvern både langs kysten og i marka. Avklare hvilke friluftsområder

som skal tilrettelegges for universell utforming (Hvilke områder anbefaler vi?? Se

temaplan Gro Eriksen). Gapahuker, bålplasser, hengekøyeparker m.m. Inspirasjon:

Nedre Gupu, hengekøyepark ved Halvorsenhytta. Avklare muligheter for sambruk av

turveier på golfbaner. Muligheter for flytebrygger ift kajakk/båt ift personer m

funksjonsnedsettelser enkelte steder.

 Infrastruktur: utfartsparkeringer, godt skiltede kollektivmuligheter, toalett- og

sanitæranlegg, avfallshåndtering. Samle flere funksjoner i nærheten av

kollektivknutepunkter, spesielt for barn og unge.

 Kulturarenaer: formålsbygde arenaer for opplæring og utøvelse av dans, teater,

musikk og visuell kunst. Tilgjengelig for profesjonelle utøvere, kulturskoleopplæring,

det frivillig kulturlivet samt uorganisert kulturaktivitet.

GENERELLE BEHOV/PRINSIPPER 

 Der det skal bygges nye skoler forutsettes avsatt idretts- og kulturarealer, og arealer

for egenorganisert aktivitet.

 Sikring av rundturer for sykkel, gå og ski i Marka.



 Sammenhengende, gjennomgående skiløype- og sykkelnett i hele kommunen.  

 Sikring av ridestier i nærheten av ridesentre. 

 God sykkeltrasé langs vei hele veien rundt halvøya.  

 Labbeløyper vinterstid som ikke er satt med skiløyper (gå, sykkel, hest, hundelufting).  

 

KONKRETE FORSLAG MED UTGANGSPUNKT I LEVEKÅRSINDIKATORER: 

Forslag; områder med over 9% andel barn i lavinntektshusholdninger (EU60) og områder 

med liten dekning av nærmiljøanlegg ift befolkningsfremskrivinger prioriteres ved 

investeringer i nye nærmiljøanlegg, badeplasser og møteplasser:   

 Aktivitetspark i Blakstadområdet, for eksempel ved gammel skibakke (61/210) med 

aking/skileik vinterstid, eller på Husejordet (alla aktivitetsparken på Hvalstad). 

 Billingstadsletta? Er det planlagt noe aktivitetspark eller møteplass der?  

 Solvangområdet/Asker sentrum?  

 Aktivitetspark i Tofte 

 Møteplass/kulturarena for ungdom Sætre 

 

BEHOV/MULIGHETER FOR ANLEGG/UTBEDRINGER VI KJENNER TIL: 

 Alltid vurdere kulturskolelokaler ved nye/ombygging av skoler 

 Kulturskolelokaler i Sætre - tilknyttet Sætre skole som ved Risenga u-skole 

 Videre utvikling av kulturskolelokaler ved Østre Asker gård, inkl. nybygg som i 

mulighetsstudie fra 2017. 

 Kulturskolelokaler for dans; Asker sentrum, desentralisert (Slemmestad/Sætre/Tofte) 

 Videre utvikling av S3 Ungdommens kulturhus og kulturskole (Tofte innbyggertorg og 

samfunnshus) 

 Videreutvikling av gamleskolen i Spikkestad for kulturskoleopplæring 

 Dikemark kunstnerpark 

 Slemmestad turn trenger tomt og hall 

 Avgrunnsdalen skytebane: reguleringsplan ble ikke godkjent. Må innarbeides? 

Innsigelser fra Fylkesmannen?  

 Kampsport ønsker hall 

 Idrettsarealer ved skole i Sætre 

 DNT er på søken etter et kystsenter i Asker utover mot Sætre. (Trosvikodden, 

Fagertun, Skogsborg, Esviken…?).  

 Behov for arealer for motorsport i Hurum ved Verket 

 Interkommunalt skianlegg Lier 

 Interkommunalt motorsportanlegg Lier 

 Kyststien Holmen – Hvalstrand 

 Kyststi Verket-Selvik- mot Hyggen 

 Kyststi Åros-Sætre (Vervenveien) 



 Tursti langs Askerelva – strekning nedenfor Asker kirke driftsområde-

Skaugumjordene 

 Sykkeltrasé langs toglinjen Heggedal-Asker 

 Parkering/vei Sjøstranda Sætre 

 Etabler naturvernområdet langs hele sørsiden (sikres med statlige midler?).  

 Sikre strandarealer og kyststi fra Vettrebukta og ut mot Spiraodden (statlige midler?) 

 Sti/ferdsel langs jordekanten (brinken) på nedsiden Konglungveien/Slemmestadveien 

mellom Gattåsen til LP Wettres vei og frem til Vettre skole.  

 Sikre området på østsiden av Vettre skole som i dag benyttes som akeareal for 

skolen (58/2). 

 Sikre arealene mellom Blakstadtangen og Blakstad sykehus (61/732) som 

rekreasjonsområder (LNF eller friområder).  

 Forbindelse fra Trosvikodden mot Sjøvollbukta (kyststi/småveier/smett).  

 Området rundt Sandspollen som friområde.  

 Bispen, Tofte: hva skjer her?  

 Kyststi innregulert i Tandbergområdet på Tofte?  

 Morberg 241/1 –Grunnviken – strandområde mellom Slemmestad-Nærsnes 

sikring/avsetting til friområde? 

 Rådhusparken som parkområde og nærmiljøanlegg. Her er det stort potensiale, og 

området har vært i mer bruk nå ved stenging av treningssentre. 

Slemmestad sentrum/brygge: 

 Tajet: småbåthavn, strand og kyststi. 
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ASKER KOMMUNE

Knud Askers vei 25
1383 ASKER

Saksbeh./tlf.nr.: Kristian Patrick
Kulsveen/93831764
Deres ref./Deresdato: JTRYTI S20/1679/
27.05.2020
Vår ref.: 14/00965-12
Vår dato: 18.06.2020

Høringsuttalelse til Varsel - Oppstart - Arbeidet med
kommuneplanens arealdel - Offentlig ettersyn av
planprogrammet

Statnett viser til varsel datert 27.05.2020om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel –
offentlig ettersyn av planprogrammet i Asker kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Asker kommune:

- Solberg muffeanlegg
- Filtvetmuffeanlegg
- 420 kV-ledningen Sylling –Tegneby
- 300 kV-ledningen Flesaker–Tegneby

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Planområdet i kommuneplanens arealdel berører Statnetts eksisterende ledninger og
transformatorstasjoner i kommunen. Ledningeneer bygget og drives i medhold av særskilt
anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første
ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke
inntegnes som et planformål i kommuneplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet som
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hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende
reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6).

Nevnte hensynsoner er tilsynelatende ikke fullstendig innarbeidet for Statnett sine anlegg og
transformatoreri kommuneplanen. Bestemmelser for elektriske anlegg må også innarbeides.

Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for
transmisjonsnettanleggene:

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet
tilhørende transmisjonsnettledningene Sylling –Tegnebyog Flesaker –Tegnebyer totalt 40meter
bredtfor hver av ledningene, det vil si 20meter målt horisontalt til hver side fra senter for hver av
ledningene.

Hensynssonen for elektriske anlegg trekkes over Statnett sine tomter for muffeanlegg.

Vi viser også til NVEs veileder 2/2017 - Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging som beskriver hvordan energianlegg bør ivaretas i planen, slik at
en unngår innsigelse.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg –30 meters varslingsgrense

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler,
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg.

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger,
maskiner og utstyr.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan
inngås.

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside;

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt.

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Med vennlig hilsen

Lars Erik Vindfallet Lauritsen Kristian Patrick Kulsveen
Avdeling Eiendom og rettigheter (BPE) Saksbehandler

Kopi:

Vedlegg:

- Kartutsnitt av oversikt over anleggene



     
 

     

      
      
      

      
      

      

Postadresse 
Postboks 405 
Sentrum 
0103 Oslo 

Fakturaadresse 
Fakturasenteret 
Postboks 4394 
2308 Hamar 

Telefon 
468 70 400 
Telefaks 
23 09 78 03 

E-postadresse 
post@forsvarsbygg.no 
Internett 
www.forsvarsbygg.no 

Org. nr 
975 950 662 
Bankkonto 
4714 10 00280 
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Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - varsel om planoppstart og 
høring av planprogram 
 
Vi viser til varsel om planoppstart og høring av planprogram. Forsvarsbygg uttaler seg med den hensikt å 
ivareta Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og bygningsloven.  

Asker kommune er nå en sammenslått kommune bestående av tidligere Asker, Røyken og Hurum. Forsvaret har 
eiendom og anlegg flere steder i tidligere Hurum og Asker.  

Forsvarets tilstedeværelse i kommunen vil ikke endre seg og vi forutsetter at hensynet til Forsvarets 
virksomhet vil fortsatt bli ivaretatt i kommuneplanens arealdel.  

Dersom det er aktuelt å gjøre endringer i kommuneplanen i nærheten av Forsvarets eiendommer eller anlegg, 
ber vi om at det opprettes en dialog mellom kommunen og Forsvarsbygg.  

Vi har ellers ingen konkrete innspill til forslag til planprogram.  

 

  
Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 
Eiendomsforvaltning 

 

  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Asker kommune
 
Vi viser til kommunens brev av 27.05.2020 (ref. JTRYTI S20/1679) vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogrammet.
 
Avinor har ingen merknader til planarbeidet eller planprogrammet.
 
 
Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering
 
DRIFT OG INFRASTRUKTUR
 
einar.merli@avinor.no
Mob: +47 976 51 687
Tlf:    +47 67 03 00 00
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
 
www.avinor.no
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Vår ref.:
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Arkiv nr.: Saksbehandler:
Tanya Boye Wors ley

Dato:
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tag

?
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Svar på varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2021  -
2033 - Asker kommune - Viken fylke

Vi viser til brev av 27. mai 2020 vedrørende varse l om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel og høring av planprogram.

Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom a ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Havne- og farvannsloven har som
formal a fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv . Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse interessene i det
regionale og lokale planarbeidet.

Innspill fra Kystverket
Kystverket Sørøst er opptatt av at kommunens planlegging tar høyde for sjøtrafikkens
arealbehov, og at kommunen vektlegger sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.

Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket Sørøst vil særlig trekke frem følgende tekst fra de nasjonale forventningene:  «Det
er et nasj onalt mål at en større andel av godstransporten skj er på sjø og j ernbane. Det er
viktig at egnede arealer til effektive logistikknutepunkter  som  godsterminaler og havner
avklares i plan, gjennom samarbeid mellom kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder
for skipstrafikken inngår i disse avklaringene. Virksomheter  som  skaper tungtransport har
behov for god tilgj engelighet til j ernbane, havner og/eller hovedvegnett.»

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble det i 2014 utarbeidet en helhetlig
sjøsikkerhetsanalyse for norske farvann - Sjosikk erhetsanalysen 2014 - der det bl.a. ligger
prognoser for utviklingen i skipstrafikken frem mot 2040. Prognosene viser en økning på om
lag 40 % frem til 2040 målt i utseilt distanse sammenlignet med 2013. Økningen kan spores
tilbake til tre typer fartøy; godsskip, passasjerskip og tankskip. Videre er det en trend at

Regionkontor Sørøst
Sentral postadresse: Kystverilet

Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon: +47 07847

Ban kgiro: 7694 05 06766

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespo ndanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avde ling eller enkeltperson



fartøyene blir større, noe som stiller større krav til fremkommelighet og trygge farvann. Det er
derfor nodvendig a oke omfanget av forebyggende sj øsikkerhetstiltak i årene fremover.

Farledene i Oslofjorden og Drammensfjorden er svært trafikkerte. Staten ved Kystverket har
investert betydelige midler i utbedring av farleden i Oslofjorden og farleden gjennom
Svelvikstrømmen.

Farleder og øvrige sjøområder
Kystverket har registrert et farledssystem med hovedled og biled langs hele norskekysten.
Farledene er transportkorridorer med store mengder gods- og passasjertransport, som er
viktige for samfunns- og næringsutvikling både lokalt og nasjonalt. I Asker kommune er det
registrert både hovedled og biled, og vi ber om at disse vises på kommuneplankartet.

Det må ikke legges til rette for arealbruk eller tiltak som kan svekke sikkerheten eller
fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Ved planlegging i sj ø må det vurderes hvorvidt arealbruken vil påvirke sikkerheten og
fremkommeligheten for alle brukere av farvannet. Småbåthavner og bryggeanlegg anbefales
planlagt på en slik måte at det unngås konflikt med bading og annen bruk av farvannet. Det
er viktig at det på et overordnet nivå gjøres rede for bruken av området som ferdselsåre for
nyttebåter/fritidsbåter, oppankring og aktiviteter som bading, padling, mv.  før  området legges
ut til småbåthavn, slik at det kan tas en nødvendig vurdering om hvorvidt området er egnet til
formålet, ut i fra hensynet til sikkerheten og fremkommeligheten.

Ved planlegging av bebyggelse nær områder som trafikkeres av nyttebåttrafikk må det
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse. Resultatene fra en
slik analyse vil vise om det kan være behov for etablering av sikringstiltak før en eventuell
etablering av bebyggelse i vannkanten.

Navigasjonsinstallasjoner
For asikre trygg og sikker ferdsel i farvannet er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker, jernstenger
mm i kommunen. Det må ikke planlegges arealbruk som kan være i konflikt med
navigasjonsinstallasjoner. Det er spesielt viktig at det ikke åpnes opp for tiltak som kan
skjerme for seilingssektorene fra fyrlyktene. Videre er det viktig at det legges til rette for
nødvendig vedlikehold, nyetablering, flytting, fjerning mv. av navigasjonsanlegg langs kysten.
Fjerning eller flytting av navigasjonsinstallasjoner kan være aktuelt i forbindelse med
oppgradering av sjømerkesystemet. Kystverket Sørøst gir faglig råd om at følgende
bestemmelse tas inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel:  «Det tillates
vedlikehold, nyetablering mv. av anlegg til navigasj onsmessig bruk innenfor planområdet, j f.
pbl $ 1-8, 4. ledd og $ 11-11 nr. 4.» Etablering av navigasjonsinstallasjoner er unntatt
reglene i pbl kap 20 - 25, jf. byggesaksforskriften S 4-3 andre ledd bokstav c. Vi legger til
grunn at det ikke vil være plankrav for navigasjonsinstallasjoner.

Ledninger og kabler
Vi anbefaler at det legges til rette for a samle ledninger og kabler i egne traseer på
sjøbunnen. Dette for a unnga a legge unødvendig beslag på sjøbunnen.

Ankringsplasser
I sjøkart er det avmerket en rekke ankringsplasser som er skjermet for v ind og bølger, og
har passende dybde- og bunnforhold. Gode ankringsplasser er en mangelvare mange
steder langs kysten. Kystverket Sørøst krever normalt ikke at disse tas inn i
kommuneplaner, men anbefaler at kommunen tar hensyn til disse i sin arealplanlegging.

Side 2



Kystverkets kartløsning
Informasjon om sjøtrafikk, farleder, navigasjonsinstallasjoner, ankringsområder mm, er
tilgjengelig og kan lastes ned fra Kystverkets kartverktoy, http: //www._kystverket. no/Maritime-
tjenester/Geoportal/

Havne- og farvannsloven
AIie tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser
krever tillatelse etter havne- og farvannsloven S 14 . Det er Kystverket som skal vurdere og
eventuelt gi tillatelse til tiltak i hoved- og biled, mens kommunal havnemyndighet behandler
tiltak i kommunens sj øområde. Tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde,
men som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i hoved- eller biled skal
behandles av Kystverket.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkj ent

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 185 Sentrum
Postboks 325

5804
1502

BERGEN
MOSS
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Fra: Eilertsen, Hege Sejnæs [Hege.Sejnaes.Eilertsen@ra.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Veiby, Linda [linda.veiby@ra.no]
Sendt: 03.08.2020 15:01:42
Emne: 20/04763-1 - Asker kommune - Riksantikvarens innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel
Vedlegg: image001.png

Riksantikvarens innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel:
 
Både Røyken kirke og kirkegård med ID 85349-1 og Hurum kirke og kirkegård ID 84662-1 er fra middelalderen og automatisk fredet. Fra og med 01.01.2020 er det
fylkeskommunen som har forvaltningsansvaret for middelaldergravplasser mens Riksantikvaren beholder ansvaret for middelalderkirkene. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak
som kan virke inn på de automatisk fredete kirkene med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.
 
Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturminneforvaltningen opp mot bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det
tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet.
 
 
Vennlig hilsen
Hege Sejnæs Eilertsen
 
Seniorrådgiver 
Kulturminneavdelingen - Seksjon for rådgivning og tilskudd
mob.: +47 98 20 27 15
e-post: hege.sejnaes.eilertsen@ra.no
 
Riksantikvaren
Directorate for Cultural Heritage
Tlf.: 22 94 04 00
www.riksantikvaren.no
 

 
 

http://www.riksantikvaren.no/
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Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
elvia.no
firmapost@hafslundnett.no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
2020-05-27

Vår dato
2020-08-07

Deres referanse
JTRYTI
S20/1679

Vår referanse
98325

Asker kommune
Samfunnsutvikling
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Vårsaksbehandler
Hanne Korsvold

Kopi til

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel i Asker kommune

Elvia AS («Elvia») viser til utsendt varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel i
Asker kommune. På grunn av ferieavvikling har ikke nettselskapet klart å overholde fristen som var
den 1. august 2020. Elvia beklager dette, og håper innspillene våre likevel blir ivaretatt.

Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i gamle Asker kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter deler avstrømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett).

Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å
etablere og drifte.

Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett, opp til 132 kV)
Elvia vil gjøre oppmerksom på at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg
bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven.

Eksisterende kraftledning
Elvia har regionale kraftledninger i kommunen. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som innebærer
restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs de aktuelle kraftledningene står i avsnittet under.
Vedlagt link til kart (under "faresoner") viser kraftledningene med tilhørende byggeforbudsbelter.

Oversikt over byggeforbudssoner for de ulike kraftlinjene i Asker kommune:
1. Borgen-Heggedal-Bødalen 20 meter, dvs. 10 meter fra trasé.
2. Hamang-Berger 18,6 meter, dvs. 9,3 meter fra trasé.
3. Borgen-Kjenner 26 meter, dvs. 13 meter fra trasé.

Nettselskapet ber om at traseene med byggeforbudsbelter innarbeides i planen som en hensynssone
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Hensynssoner er,
ved siden av arealformål og bestemmelser, viktige elementer i kommuneplanens arealdel. Rettighetene,
herunder byggeforbudsbeltet til kraftledningene, er ervervet gjennom skjønn og avtaler. Områdene som bes
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tatt inn som faresone har strenge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke anledning til å
oppføre boliger i denne sonen. Plansystemet legger opp til at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner.
Dersom kommuneplanen innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel, er det også enkelt å
videreføre den til kommende reguleringsplaner.

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar
mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og
gjeldende byggeforbudsbelter.

Faresoner
Kartløsningen viser Elvia sine byggeforbudssoner for luftledninger. Ved å trykke på byggeforbudssonene i
kartløsningen vil det komme opp et vindu som både beskriver byggeforbudssonens avstand fra midttraséen
og som oppgir linjenavnet. Dersom det er ønskelig kan gjeldende kommuneplan og eiendomsgrenser settes
på som lag i bakgrunn.

Link til kartet: http://arcg.is/105Wq90
Trykk på "Åpne i Map Viewer" oppe til høyre på siden for å åpne kartet.

Eksisterende kabelanlegg
Elvia har også regionalnett kabelanlegg innenfor kommunen som må tas hensyn til i senere
detaljreguleringer. Nettselskapet ser det ikke hensiktsmessig å gå noe nærmere inn på restriksjoner for
kabelanleggene på dette nivået. Elvia forutsetter at nettselskapet involveres i senere prosjektering på
detaljreguleringsnivå.

Transformatorstasjoner
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet, og det er derfor viktig med sikker
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Transformatorstasjonene i Asker
kommune er vist på vedlagt kart.

For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonen må Elvia ha tilgang til anlegget 24 timer
i døgnet, og adkomsten må til enhver tid være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov kan
Elvia ettersende hvilke spesifikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I tillegg må Elvia ha tilgang til
opparbeidede parkeringsplasser.

Det er spesielt viktig for nettselskapet å presisere at dersom det for eksempel er planlagt omlegging av
infrastruktur, må lastebil med svanehenger fortsatt ha tilgang til anlegget. I tilfeller hvor offentlige veier blir
lagt i tunnel eller under ny bro, må tilstrekkelige høyder sikres slik at kjøretøyene kommer seg til anleggene.

Elvia har følgende transformatorstasjoner i Asker kommune:

• Berger transformatorstasjon, gnr. 33 bnr. 172 og gnr. 32bnr. 92.
• Borgen transformatorstasjon, gnr. 7 bnr. 357.
• Fusdal transformatorstasjon, gnr. 50 bnr. 80.
• Heggedal transformatorstasjon, gnr. 70 bnr. 97.

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse
og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til
kart- og planforskriften.
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Støy fra transformatorstasjoner
Erfaringsmessig kan det oppleves noe støy fra slike transformatorstasjoner. Eventuelle ulemper og
avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke nettselskapet sitt ansvar. Utbygger må
ta hensyn til støy fra transformatorstasjonen ved utforming av ny bebyggelse.

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett, opp til 22 kV)
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Distribusjonsnettet bestårav nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og
høyspenningskabler. Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.

Det presiseres at vedlagt kart med byggeforbudsbelter kun omfatter regionale luftledninger. Høyspente
luftledninger i distribusjonsnettet inngår ikke i vedlagte kart. Elvia har flere høyspenningsluftledninger i
kommunen hvor det også er restriksjoner mot bygging.

Nettstasjoner
Nettstasjoner er nødvendige og viktige komponenter i energiforsyningen. I forbindelse med den økte
elektrifisering er det også behov for flere og/-eller større nettstasjoner. Elvia opplever at det generelt er
vanskelig å finne arealer for nettstasjoner. Utfordringene er knyttet til at det i eksisterende reguleringsplaner
ikke er regulert inn tilstrekkelige areal til nettstasjoner og at utbyggere/grunneiere er skeptiske fordi
nettstasjoner «spiser av» eiendommens tillatte utnyttelsesgrad selv om nettstasjonen også skal betjene
bebyggelsen i nabolaget. Rekkevidden til en nettstasjon er begrenset til ca. 350 –400 meter og
nettstasjonene må derfor plasseres i nærheten til bebyggelsen som skal forsynes, uavhengig av om en
befinner seg i LNF- eller utbyggingsområder. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene ikke er til hinder
for etablering av nye nettstasjoner. Vi mener at det for alle parter er hensiktsmessig å ha klare bestemmelser
som både kommunen, nettselskapene og grunneiere/utbyggere kan forholde seg til. Vi har derfor utformet
et forslag til planbestemmelser om nettstasjoner som kan tas inn i kommuneplanbestemmelsene. Forslaget
fremkommer under «Forslag til planbestemmelser» og «nettstasjoner».

Forslag til planbestemmelser
Elvia har utformet et forslag til planbestemmelse som omhandler nettanlegg, og som anbefales.
Nettselskapet ber om at det tas inn følgende bestemmelse til kommuneplanens arealdel:

Høyspenningsanlegg

Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett):
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspentluftledninger. Hensynssonen
gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm). Jordkabler er ikke
omfattet av hensynssonen og må hensynstas ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere
elektromagnetiske felt utover hensynssonen.

Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds-og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i hensynssonenuten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

Elektromagnetiske felt:
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for
personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4
mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets
plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern.
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Nettstasjoner

• Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til eksisterende og godkjent
bebyggelse i LNF-områder, samt i areal regulert til utbyggingsformål.

• Nettstasjoner kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser.
• Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense.
• Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner

Inntegning på plankart
Elvia gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå
og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én
ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Nettselskapet viser i denne
sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt 6.2.9.

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse
og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til
kart-og planforskriften.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling
i Elvia.

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Hanne Korsvold

Avdeling Rettigheter

hanne.korsvold@hafslund.no

Vedlegg:

- Berger trafo (kart)

- Borgen trafo (kart)

- Fusdal trafo (kart)

- Heggedal trafo (kart)

- Restriksjoner regional linje – 47 kV

- Restriksjoner regionale linjer – 132 kV

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Tilbakemelding - Kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 - offentlig ettersyn 
- Asker kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider 
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det 
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn 
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  
 
Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Administrasjon 
 
 
Helle G Nielsen   Ajeen Arvesen 
Seksjonssjef    Førstekonsulent  
 
   
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Asker kommune - varsel om oppstart av arbeid med 

kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogram. Oslo 

kommunes uttalelse  

 

Saksfremstilling:  

 

Det vises til brev av 27.05.2020 fra Asker kommune vedrørende varsel om oppstart av arbeid 

med kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogram som er lagt ut på høring 

med frist for uttalelse innen 01.08.2020. Asker kommune har senere utvidet høringsfristen til 

15.09.2020. 

 

Vedtakskompetanse: 

Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret 

delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 

03.07.2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218. 

 

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse: 

 

Oslo kommune viser til Asker kommunes varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens 

arealdel 2020-2032 og offentlig ettersyn av planprogram. Hurum, Røyken og Asker kommuner 

ble slått sammen til en kommune fra 1. januar 2020. Nye Asker kommune dekkes derfor av to 

regionale planer for areal og transport, i Buskerud og i Oslo og Akershus. Begge de regionale 

planene har en definert senterstruktur med strategier og retningslinjer for vekst og utvikling.  

 

Kommuneplanens arealdel vil styre arealbruken i kommunen, og bygger på samfunnsdelen. Det 

er svært positivt at Asker setter i gang med å utarbeide en felles arealdel og ser på 

arealdisponeringen i de tidligere kommunene under ett for å nå målene som er satt i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

  

Tidligere uttalelse til samfunnsdelen  

Oslo kommune uttalte seg 28. februar 2020 til Asker kommunes samfunnsdel. Oslo kommune er 

positive til at FNs bærekraftsmål er lagt til grunn i kommuneplanarbeidet. Asker kommune inngår 

i en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Oslo kommune, og i uttalelsen til samfunnsdelen 

understrekes at det for Oslo er svært viktig at føringer i Askers kommuneplan bidrar til at 

biltrafikken inn mot Oslo reduseres.  

 

Videre pekte Oslo kommune på vektlegging av vekst i knutepunkter for å sikre at 

transportveksten i regionen skjer gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Kommuneplanens 
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arealdel må følge prinsippene for prioriterte vekstområder, og prioritering av utbygging mellom 

lokale nærsentre og prioriterte vekstområder vil bli nødvendig. Oslo kommune sluttet seg til 

samfunnsdelens handlingsdel der det beskrives at det kan bli nødvendig å endre 

arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel for å nå Asker kommunes klima- og 

bærekraftsmål. I henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er 

det nødvendig ikke bare å konsentrere veksten til de prioriterte områdene, men også å vurdere 

uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på nytt.  

 

I lys av Oslos arbeid med en inkluderende boligpolitikk, så er Oslo kommune interessert i hvordan 

Asker kommune har tenkt å løse ambisjonen om 15 % rimelige boliger.  

 

Prioritert utbygging  

På s. 8 i planprogrammet, under kapitlet om prioriterte vekstområder, angir kartet en tydelig 

prioritering av de prioriterte vekstområdene i hele kommunen. I den grønne tekstboksen på 

samme siden i planprogrammet listes det imidlertid opp langt flere steder enn det som fremgår 

av kartet. Oslo kommune forventer at prioriteringen av vekst- og utviklingsområder i arealdelen 

skjer i henhold til den regionale planen for areal og transport. Dette tilsier at flere av de mindre 

tettstedene som listes opp i den grønne tekstboksen, som er utenfor bybåndet (som strekker seg 

til Asker sentrum) eller andre prioriterte vekstområder i regional plan, bør utgå som prioriterte 

områder for utvikling. I de 27 nærsentrene i kommunen bør også utviklingen begrenses til 

vedlikeholdsvekst, slik at utbygging i kommunen kan være i tråd med både overordnede føringer 

og Asker kommunes egne mål. Utviklingsområder som ligger utenfor prioriterte vekstområder i 

kartet i planprogrammet, bør tas ut av kommuneplanen. Utvikling utenfor prioriterte 

vekstområder bør begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø 

innenfor allerede etablerte byggeområder (vedlikeholdsvekst), og det bør også her legges til 

rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange.  

 

I lys av dette er det positivt at Asker skal utarbeide et eget temakart som viser sammenhengene 

mellom senterstruktur, prioriterte vekstområder og kollektivtransport. Det er også positivt at 

Asker har angitt differensierte gangavstander for utvikling av de ulike prioriterte vekstområdene 

i kommunen. Oslo forventer at det i arealdelen defineres en langsiktig avgrensning av de 

prioriterte vekstområdene, i henhold til retningslinje R8 i RP-ATP.  

 

Det er positivt at Asker kommune planlegger å utarbeide et boligbyggeprogram som skal 

tilrettelegger for geografisk fordeling av boligbyggingen og en hensiktsmessig 

boligtypefordeling. Her blir det viktig å se til vekstfordelingsprinsippet (R3) som ligger i regional 

plan, og tilrettelegge for at veksten i perioden kan skje etter prinsippene om utvikling «innenfra 

og ut» i de prioriterte vekstområdene. 

 

Det er positivt at Asker vil unngå nedbygging av dyrket mark. En konsentrert utbygging etter 

prinsipper om innenfra og ut i de prioriterte vekstområdene vil også kunne bidra til å redusere 

nedbygging og press på andre type arealer i kommunen, som større friluftsområder, 

skogarealer, dyrkbar jord og sammenhengende grøntområder. Oslo kommune stiller seg positiv 

til at Asker skal sikre de store sammenhengende friluftsområdene, og at utvalgte skogsområder 

på Hurumlandet vurderes inkludert i Marka.  

 

Oslo støtter at lokalisering av nye arbeidsplasser skal skje etter ABC- prinsippene om rett 

virksomhet på rett sted. Oslo er også positiv til at det skal etableres retningslinjer for 

boligfortetting i eksisterende småhusområder.  

 

Trafikk og parkering  
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Oslo kommune imøteser at Asker kommune planlegger å gjøre begrensende trafikale tiltak som 

for eksempel regulering av biltrafikk og en differensiert parkeringspolitikk, basert på det 

fastsatte nullvekstmålet for personbiltrafikken. I regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus er det en forventning om at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med 

føringene i regional plan (R15). Parkeringstiltak, både for biler og sykkel, kan være et effektivt 

virkemiddel for å nå mål om redusert biltrafikk, attraktive boligområder, redusere støy og 

luftforurensning, og for å påvirke lokaliseringspreferanser.  

 

Regionalt samarbeid om vann og avløp  

Det er positivt at Asker kommune har satt fokus på opprustning av vann- og avløpssystemet. For 

å sikre gode vann- og avløpstjenester fremover er det, sett fra Oslo kommune, ønskelig med et 

regionalt samarbeid om vann og avløp, ikke bare på teknisk nivå (Fagrådet for vann- og 

avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord), men også på plannivå.  

 

Presisering av regionale planers gyldighet  

På side 5 i planprogrammet, under kapitlet om regionale forventninger, så står det følgende: 

«Temaplaner utarbeidet av disse to fylkeskommunene er fortsatt gjeldene for Asker kommune 

inntil ny planstrategi fra Viken fylkeskommune foreligger.» Oslo vil påpeke at regionale planer 

som det henvises til i dette kapitlet, blant annet regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus, gjelder inntil de eventuelt erstattes av en ny eller annen plan etter avklaring i samråd 

mellom planeierne. Planstrategien i seg selv vil ikke erstatte gjeldende planer. 

 

 

 

Arild Hermstad 

byråd for byutvikling 
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Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse

Ragnhild Leirset, tlf. +47 472 90 155 27.05.2020

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret
Glitrevannverket IKS Dråpen 20 +47 32254200 post@glitre.no 971034637
Dråpen 20 3036 DRAMMEN
3036 DRAMMEN

Asker kommune
Postboks 353
1372 ASKER

Kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 - innspill

I brev av 27.05.2020 inviterer Asker kommune til innspill til kommuneplanens arealdel eller
planprogram. I denne forbindelse ønsker vi å komme med en presisering i forhold til
drikkevannshensyn og behovet for å etablere en hensynsone rundt Setervann.

Glitevannverket IKS er et interkommunalt vannverk eid av tre kommuner, Drammen, Lier og Asker. Vi
leverer i tillegg vann til Holmestrand og Frogn kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og
Holsfjorden. Samt Setervann som er reservevannkilde. Setervann med nedbørfelt ligger i Asker
kommune.

Definisjon av reservevann fra Drikkevannsforskriften:
Reservevann er vann av drikkevannskvalitet som leveres gjennom det ordinære distribusjonssystemet
ved bruk av en råvannskilde som ikke er i bruk til vanlig (reservevannkilde) eller fra et annet
vannforsyningssystem.

For Glitrevannverket er reservevannforsyningen basert på høydebasseng, gjensidig
forsyningsmulighet mellom vannbehandlingsanleggene som leverer fra Glitre og Røysjø, og Setervann
som ikke er til bruk til vanlig. Her må vannbehandlingsanlegget settes i gang ved behov. I tillegg er det
etablert en gjensidig reservevannforsyningsavtale mellom Glitrevannverket og Asker kommune.

Vannforsyningsansvaret er fordelt slik mellom Glitrevannverket og kommunen:
Glitrevannverket ansvar

- Farekartlegging i forhold til behovet for restriksjoner ved kilde og nedbørfelt
- Vannbehandlingen
- Infrastruktur frem til gitte punkt der kommunen overtar ansvaret
- Reservevannforsyning til Lier, Drammen og delvis Asker.

Kommunenes ansvar:
- Implementere drikkevannshensyn i kommuneplanen, jamfør drikkevannsforskriftens § 26.
- Kommuneplanens arealdel skal henhold til Plan- og bygningsloven i nødvendig utstrekning vise

arealformål, § 11-7 Arealformål. Nedbørfeltet rund vannkilden skal markeres som hensynssone
§ 11- 8 a) Sikringssone, med bestemmelser og retningslinjer i medhold av
drikkevannsforskriften.
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- Infrastrukturen fra det gitte punktet der Glitrevannverket overleverer vannet og frem til private
stikkledninger

- Nødvannforsyning når vannforsyningen, både den ordinære og reservevannet, via den ordinære
infrastrukturen svikter

- Følge opp FNs bærekraftmål nr seks, der det å ta vare på vannkilder med nedbørsfelt er
avgjørende for å sikre rent vann.

Gjeldene bestemmelser for Setervann med nedbørfelt
Setervann er reservevann for deler av Asker (tidligere Røyken kommune). For Setervann gjelder
følgende restriksjoner for allmennheten:

Det er IKKE tillatt å:
• bade i vann, tjern og bekker innenfor nedbørfeltet
• bruke båt

For alle nåværende restriksjoner se: https://www.glitre.no/wp-
content/uploads/2015/08/Servitutter_Saetervann.pdf

Vi ser frem til et samarbeid med kommunen rundt kommuneplanens arealdel for å markere
hensynsonen og innarbeide nødvendig restriksjoner for å sikre vannkilden. Hensynsonen vil også
være en sikkerhet for at Glitrevannverket alltid kontaktes når det planlegges tiltak innenfor denne.

Med hilsen
Glitrevannverket IKS

Ragnhild Leirset

https://www.glitre.no/wp-content/uploads/2015/08/Servitutter_Saetervann.pdf
https://www.glitre.no/wp-content/uploads/2015/08/Servitutter_Saetervann.pdf
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Asker kommune - planstrategi og planprogram for arealdelen 

 

Lier kommunestyre vedtok 8/9-2020 å gi følgende uttalelse til Asker kommunes forslag til 

planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel: 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

  

Massedeponiet på Jerpåsen ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved rulleringen i 2013. 

Det ble uttrykt en forutsetning om at massedeponiet skulle ha adkomst fra Liersiden. Lier 

kommune uttalte at massedeponiet ikke kunne vedtas med en forutsetning om adkomst fra 

Liersiden. Det er i mellomtiden ikke funnet noen annen adkomst. 

 

Massetransporten må forutsettes å gå på Gamle Drammensvei som på begge sider av grensen 

er identisk med den gamle Sølvveien mellom Kongsberg og Christiania. Verken Lier 

kommune eller Asker kommune ønsker at den benyttes som adkomst til massedeponiet. 

Gamle Drammensvei mellom Asker og Lierskogen er en mye benyttet sykkelrute med regional 

betydning. Sykkelruta kan ikke kombineres med massetransporten på en trafikksikker måte.  

 

Lier kommune foreslår at massedeponiet på Jerpåsen tas ut av kommuneplanens arealdel og 

tilbakeføres til LNF-område.  

Lier kommune ber Asker kommune vurdere å innta rekkefølgebestemmelse i ny kommuneplans 

arealdel når det gjelder planer for utbygging i Spikkestadområdet. Videre utbygging i dette 

området medfører økt trafikk på den sterkt belastede strekningen E134 i Lier og bør derfor 

pålegges å vente til ny parsell E134 Dagslett - E18 er ferdigstilt. 

 

Høringsuttalelse til planprogrammet til kommuneplanens arealdel 

 

Dikemark og Spikkestad foreslås blant Asker kommunes prioriterte vekstområder. Utviklingen 

av disse områdene vil kunne ha betydning for nærliggende områder i Lier.  
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Lier kommune vil gjerne tas med som part i planleggingen av videre utvikling i disse 

områdene. 

 

Høringsuttalelse til planstrategien 

 

Under sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel 18/6-2019 gjorde Lier kommunestyre 

blant annet følgende vedtak: 

«Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra 

Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder så 

langt det er nødvendig for å få et helhetlig grep.  Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett 

samarbeid med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen Vel.   

Næringsområdet 1 Kjenner Øst inngår i kommunedelplanen.» 

 

Lier kommune ber om at planprogrammet for kommunedelplanen for veisystemet i E-18 

korridoren fra Drengsrud til Tranby tas inn i planstrategien i oversikten over arealplaner i 

perioden. Det bør forutsettes vedtak av planprogrammet i løpet av inneværende 

kommunestyreperiode. Kommunedelplanen forutsettes å omhandle alle veier og 

transportformer på strekningen  

 

Det er periodevis sterkt redusert fremkommelighet inn mot Asker sentrum og stasjon fra vest, 

noe som er til hinder for utviklingen av et attraktivt kollektivtilbud på strekningen. 

Kommunedelplanen vil være en viktig premissgiver for videre planlegging på Lierskogen og 

på Dikemark og bør foreligge før videre planarbeid på Dikemark. 

 

Samlet saksframstilling med kommunestyrets vedtak vedlegges. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jon Arvid Fossum   

Planlegger   

   

   

 

Vedlegg: Samlet saksframstilling 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 

2019/866  

Arkiv: 

140  

Saksbehandler: 

Jon Arvid 

Fossum  

 

  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 

67/2020 Formannskapet 27.08.2020 

102/2020 Kommunestyret 08.09.2020 

 

Asker kommune - planstrategi og planprogram for arealdelen 
Kommunestyrets vedtak: 

 

Lier kommune avgir høringsuttalelse til planstrategi for Asker, høringsuttalelse til 

planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel for Asker og fremmer forslag til 

endring av kommuneplanens arealdel for Asker likelydende rådmannens forslag. 

 

Lier kommune ber Asker kommune vurdere å innta rekkefølgebestemmelse i ny 

kommuneplans arealdel når det gjelder planer for utbygging i Spikkestadområdet. Videre 

utbygging i dette området medfører økt trafikk på den sterkt belastede strekningen E134 i Lier 

og bør derfor pålegges å vente til ny parsell E134 Dagslett - E18 er ferdigstilt. 

 

Kommunestyrets behandling: 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Lier kommune avgir høringsuttalelse til planstrategi for Asker, høringsuttalelse til 

planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel for Asker og fremmer forslag til 

endring av kommuneplanens arealdel for Asker likelydende rådmannens forslag. 

 

Lier kommune ber Asker kommune vurdere å innta rekkefølgebestemmelse i ny 

kommuneplans arealdel når det gjelder planer for utbygging i Spikkestadområdet. Videre 

utbygging i dette området medfører økt trafikk på den sterkt belastede strekningen E134 i Lier 

og bør derfor pålegges å vente til ny parsell E134 Dagslett - E18 er ferdigstilt. 

Formannskapets behandling: 

 

Tone Elisabeth Svendsen (AP) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag til vedtak: 

Lier kommune ber Asker kommune vurdere å innta rekkefølgebestemmelse i ny 

kommuneplans arealdel når det gjelder planer for utbygging i Spikkestadområdet. Videre 

utbygging i dette området medfører økt trafikk på den sterkt belastede strekningen E134 i Lier 

og bør derfor pålegges å vente til ny parsell E134 Dagslett - E18 er ferdigstilt. 
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Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fremmet av Tone Elisabeth Svendsen (AP) ble 

vedtatt enstemmig. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Lier kommune avgir høringsuttalelse til planstrategi for Asker, høringsuttalelse til 

planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel for Asker og fremmer forslag til 

endring av kommuneplanens arealdel for Asker likelydende rådmannens forslag. 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 

 

Sammendrag: 

Asker kommune har ved brev av 27.05.2020 varslet oppstart av arbeidet med 

kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 og offentlig ettersyn av planprogrammet. Videre har 

Asker kommune ved brev av 24.06.2020 informert om at Asker kommune nå jobber med ny 

planstrategi for 2020 – 2023.  

 

I denne saken legges det frem forslag til høringsuttalelse fra Lier kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 Høringsbrev kommuneplanens arealdel 

 Høringsbrev planstrategi 

 Forslag til planstrategi 

 Forslag til planprogram 

 

 

Utredning: 

 

Bakgrunn 

Asker kommune har ved brev av 27.05.2020 varslet oppstart av arbeidet med 

kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 og offentlig ettersyn av planprogrammet. 

Kommuneplanens arealdel vil styre arealbruken i kommunen og skal ivareta kommunale, 

regionale og nasjonale mål, samt askersamfunnets interesser og behov. Arbeidet med 

arealdelen i kommuneplanene skal baseres på et planprogram. Planprogrammet skal beskrive 

planprosessen, utredningsbehov, fremdrift og medvirkning. Lier kommune har fått utsatt frist 

for å avgi uttalelse til kommuneplanens arealdel og planprogram til 15. september.  

 

Videre har Asker kommune ved brev av 24.06.2020 informert om at Asker kommune nå 

jobber med ny planstrategi for 2020 – 2023. Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i 

kommunen. Frist for innspill er satt til 15.09.2020. 
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Rådmannens forslag til høringsuttalelse 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

  

Massedeponiet på Jerpåsen ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved rulleringen i 2013. Det 

ble uttrykt en forutsetning om at massedeponiet skulle ha adkomst fra Liersiden. Lier 

kommune uttalte at massedeponiet ikke kunne vedtas med en forutsetning om adkomst fra 

Liersiden. Det er i mellomtiden ikke funnet noen annen adkomst. 

 

Massetransporten må forutsettes å gå på Gamle Drammensvei som på begge sider av grensen 

er identisk med den gamle Sølvveien mellom Kongsberg og Christiania. Verken Lier 

kommune eller Asker kommune ønsker at den benyttes som adkomst til massedeponiet. 

Gamle Drammensvei mellom Asker og Lierskogen er en mye benyttet sykkelrute med 

regional betydning. Sykkelruta kan ikke kombineres med massetransporten på en 

trafikksikker måte.  

 

Lier kommune foreslår at massedeponiet på Jerpåsen tas ut av kommuneplanens arealdel og 

tilbakeføres til LNF-område. 

 

Høringsuttalelse til planprogrammet til kommuneplanens arealdel 

 

Dikemark og Spikkestad foreslås blant Asker kommunes prioriterte vekstområder. 

Utviklingen av disse områdene vil kunne ha betydning for nærliggende områder i Lier.  

Lier kommune vil gjerne tas med som part i planleggingen av videre utvikling i disse 

områdene. 

 

Høringsuttalelse til planstrategien 

 

Under sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel 18/6-2019 gjorde Lier kommunestyre 

blant annet følgende vedtak: 

«Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra 

Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder så 

langt det er nødvendig for å få et helhetlig grep.  Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett 

samarbeid med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen Vel.   

Næringsområdet 1 Kjenner Øst inngår i kommunedelplanen.» 

 

Lier kommune ber om at planprogrammet for kommunedelplanen for veisystemet i E-18 

korridoren fra Drengsrud til Tranby tas inn i planstrategien i oversikten over arealplaner i 

perioden. Det bør forutsettes vedtak av planprogrammet i løpet av inneværende 

kommunestyreperiode. Kommunedelplanen forutsettes å omhandle alle veier og 

transportformer på strekningen  

 

Det er periodevis sterkt redusert fremkommelighet inn mot Asker sentrum og stasjon fra vest, 

noe som er til hinder for utviklingen av et attraktivt kollektivtilbud på strekningen. 

Kommunedelplanen vil være en viktig premissgiver for videre planlegging på Lierskogen og 

på Dikemark og bør foreligge før videre planarbeid på Dikemark. 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fyrstikkalléen 1 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 0661 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

ASKER KOMMUNE 

Katrineåsveien 20 

3440 RØYKEN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Arne Kolstadbråten / 24058357 20/95325-2 S20/1679 10.09.2020 

     

      

Asker kommune - Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – høring av 

planprogram. 

Vi viser til oversendelse av 27.05.20 og planforum 25.08.20. 

 

 Statens vegvesen et sektoransvar for all vegtransport uavhengig av vegeier.  

 

Samferdselsdepartementet har utformet en instruks hvor etatens ansvar er nærmere 

definert. Av det som er viktig for vår rolle i kommuneplanprosessen kan siteres: 

 

Statens vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet, klima- og miljøområdet og helhetlig 

bypolitikk. Videre har Statens vegvesen et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for 

kollektivtransport, arbeidet med byvekstavtaler, bypakker og bompengefinansiering, samt 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Arealbruk og transportbehov henger nøye sammen. For å nå klimamålene i kommuneplanen 

er det viktig at kommunen reduserer behovet for transport med bil. For å nå dette målet er 

det viktig å legge til rette for lokale tjenestetilbud – både offentlige og private- i størst mulig 

grad kan nås til fots eller med sykkel. Da må avstanden fra boligene helst være under 1 km 

og maks 2 km.  

 

Planprogrammet har en god tilnærming til tettstedutfordringen ved en tydelig differensiering 

av kommunens tettsteder med Asker sentrum som det desidert største. Det legges til rette 

for fortetting innen gang-/sykkelavstand i de utpekte tettstedene. Dette er bra. 

 

Kommunen har etter kommunesammenslåingen med tidligere Røyken og Hurum blitt mye 

større i areal. Utfordringen med å unngå økt biltrafikk til kommunesenteret blir derfor 

vanskeligere, men desto viktigere for å unngå ytterligere overbelastning av vegnettet i Asker 

sentrum. 
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Det må derfor satses på gode kollektivforbindelser til Asker sentrum og Asker stasjon som 

kommunesenter og kommunens viktigste knutepunkt for regional og nasjonal 

kollektivtransport.  

 

Det er som kjent til tider store avviklingsproblemer på hovedvegnettet. I planperioden kan 

det ikke forventes økt vegkapasitet. Derfor blir det viktig å prioritere bussens 

framkommelighet inn mot Asker sentrum/stasjon og andre viktige kollektivknutepunkt. 

 

For å oppnå dette krever det et godt samarbeid mellom infrastrukturaktørene på alle nivå. 

 

En aktiv og restriktiv parkeringspolitikk er et av kommunens viktigste virkemidler for å 

redusere biltrafikken i knutepunktene. En kombinasjon av lav parkeringsdekning og 

avgiftsparkering med riktig prising kan bidra både til mindre biltrafikk i sentrale områder og 

at de som må bruke bil i forbindelse med bruk av tjenester i knutepunktene kan finne en 

parkeringsplass. 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

Anders Olav Hagerup 

Seksjonsleder                                                                     Arne Kolstadbråten 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
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Asker kommune -Uttalelse til høring av forslag til planprogram for kommuneplanens
arealdel 2021 -2033

Vi viser til brev av 27.05.2020.

Nye Asker kommune har en større utstrekning. Nord i kommunen går Spikkestadbanen,
Askerbanen og Drammenbanen. Både Askerbanen og Drammenbanen går hovedsakelig i tunnel
gjennom kommunen.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener

Planprogrammet gjør godt rede for lokale og regionale muligheter og utfordringer. En av
utfordringene kommunen bør ta særskilt tak i, er overkapasiteten i arealer avsatt til
utbyggingsformål. Vi oppfordrer til at kommunen tilstreber en best mulig balanse i forholdet mellom
tilbud og etterspørsel, og tar ut områdene som er minst gunstig lokalisert i henhold til nasjonal
politikk for samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging. Dette vil gjøre det lettere for
kommunen å styre fremtidig vekst til det beste for både kommunal og regional utvikling. Etablerte
senter med god kollektivdekning bør prioriteres, i tråd med kommunens mål om å arbeide aktivt for
en bedre utnyttelse av dagens transportsystem. Vi er også positive til at kommunen vil utarbeide en
ny fortettingsstrategi.

I utredningsdelen av planprogrammet bør det i større grad vises til hvilket utredningsbehov
kommunen har. Vi mener planprogrammet i større grad kan synliggjøre hvilke utredninger
konsekvensutredningen skal bygge på, og hvordan den skal brukes som grunnlag for eksempelvis
prioritering av utbyggingsområder. Det skal i det videre planarbeidet utarbeides egne temakart. Vi
ønsker å påpeke at i tillegg til veitrafikkstøy må et støykart for kommunen vise jernbanestøy.

Det pågår arbeid med utarbeidelse av teknisk detaljplan for vendespor på Asker stasjon. Anlegget
vil i all hovedsak etableres innenfor dagens trafikkarealer for jernbane. Nærmere avgrensning mot
avsatte grøntsoner langs Askerelva må fastsettes gjennom reguleringsplanarbeidet. I tillegg
arbeides det med plattformforlengelser på Spikkestadbanen.

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes
i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
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Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:

Asker kommune legger opp til flere boliger for små husholdninger. 60 % blokkleiligheter og «Det
tilrettelegges for at ca. 15 % av boligene skal være rimelige. Det bør derfor bl.a. bygges en større
andel små leiligheter. " Det er viktig at dette med andel av små leiligheter i utbyggingsprosjekter blir
tydeliggjort i arbeidet med ny kommuneplan slik at det skapes en forutsigbarhet i videre
detaljregulering i det enkelte utviklingsprosjekt.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef, PlanforvaltningArealplanlegger
Planavdelingen

Marit Louise Lindholm
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Innspill til oppstart av arbeid med ny arealdel for 2021 -2032 i Asker kommune

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere
Akershus), og sørger for et felles pris-og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et
kompetanseorgan for kollektivtrafikk og vårvisjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet.

Det er et overordnet nasjonalt mål at veksten i persontransport i det store byene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette til tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i
Oslo og Viken. Et viktig virkemiddel for å få dette til er å lokalisere trafikkskapende aktiviteter som
boliger og arbeidsplasser til steder som har eller kan få et godt kollektivtilbud.

Ruter viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt av Fylkestinget
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå
det felles målet for Oslo og Akershus (nå del av Viken), fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og
Oslopakke 3, om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange.

Det vises også til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018–203520 som bygger på
nasjonale mål om bolig-, areal- og transportplanlegging. Planen peker ut Røyken som et større
tettsted, og Sætre, Slemmestad, Spikkestad og Tofte som mindre tettsteder.

I forarbeidet til styringsverktøy for Viken ble målbildet for mobilitet i Viken definert til «å styrke
konkurransekraften til grønn mobilitet, herunder gange, sykkel, kollektivtransport og delingsbaserte
transportløsninger. Det innebærer å gjøre bærekraftige transportvalg attraktive.» Viken
fylkeskommune skal innen utgangen av 2020 vedta en regional planstrategi som skal være det
overordnede politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen.

RP-ATP for Oslo og Akershus og RP-ATP for Buskerud vil inntil det foreligger en ny regional
planstrategi og en ny regional plan for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP) være
styrende for areal- og transportplanleggingen i Asker. Ruters merknader tar utgangspunkt i dette.
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Bakgrunn
Vi viser til deres anmodning om høringsuttalelse i forbindelse med oppstart av arbeidet med
kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogrammet.

Kommuneplanens arealdel som nå skal utarbeides vil styre arealbruken i kommunen og skal ivareta
kommunale, regionale og nasjonale mål, samt askersamfunnets interesser og behov.

Anmodning om samarbeid
Fra 28. juni 2020 tok Ruter over busstilbudet i gamle Røyken og Hurum fra Brakar. Ruter har derfor,
før nå, ikke vært høringspart for kommuneplaner og reguleringsplaner i denne delen av Asker
kommune. Det er derfor behov for en gjennomgang av areal avsatt til kollektivtrafikken i kommunen,
spesielt i gamle Røyken og Hurum. I tillegg er det i årene fremover behov for tilrettelegging av nye
bussanlegg og mulig oppgradering av anløpssteder for hurtigbåt.

Ruter foreslår derfor at Asker kommune i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel tar
kontakt med Ruter for å diskutere arealbehov og behov for infrastruktur knyttet til tilrettelegging for
kollektivtilbudet i kommunen. Noen av arealbehovene knyttet til kollektivtrafikken i Asker kommune
nevnes kort nedenfor.

Fremkommelighet
Asker kommune har store fremkommelighetsproblemer for buss, spesielt inn mot Asker sentrum,
langs Røykenveien og Slemmestadveien, samt ved Holmen og Billingstad. På bakgrunn av
fremkommelighetsutfordringene utarbeidet Ruter, på oppdrag av daværende Akershus
fylkeskommune, en vurdering av aktuelle fremkommelighetstiltak i Asker. Se rapport;
Fremkommelighet for buss i Akershus Analyse av fremkommelighetsutfordringer og forslag til tiltak i
Asker - Røykenkorridoren inn mot Asker sentrum og Slemmestadveien, 2020. Rapporten anbefaler
en tiltakspakke. Anbefalt tiltakspakke bør søkes innarbeidet i kommuneplanens arealdel i form av
rekkefølgekrav for utbygging.

Link til Fremkommelighetsrapporten 2020:
https://www.urbanet.no/publikasjoner/tiltak-for-bedre-bussfremkommelighet-i-akershus

Bussanlegg
I dag driftes Ruters busstrafikk i Asker kommune fra to bussanlegg. I 2030 har Ruter ikke sikker
tilgang til noen bussanlegg i Asker, mens det forventes et vekstbehov i bussparken på 22 %
sammenlignet med 2019 (Behovsanalyse bussanlegg, 2019). Det er derfor prekært at kommunen
vurderer arealer til bussanlegg i forbindelse med kommuneplanen da det kan redusere risiko for lange
planprosesser. Ruter vurderer at det er behov for minstto bussanlegg i kommunen fremover. Optimal
plassering av bussanlegg er utredet i Behovsanalyse for bussanlegg 2019. Konsekvensen av at Ruter
ikke kan tilby bussanlegg i kommende bussanbud er en svekkelse av busstilbudet i kommunen.

Linken til Behovsanalysen bussanlegg 2019:
https://ruter.no/contentassets/340075a4338b4e37a2db2df5742e6c95/behovsanalyse-bussanlegg-
2019.pdf

Terminaler og snuplasser for buss
For å kunne drifte et effektivt kollektivtilbud i Askerkommune har bussene behov for både
regulerings-og snumuligheter. Dette skjer på dagens terminaler og snuplasser, samt noen viktige
bussholdeplasser. I kommuneplanens arealdel bør terminaler og snuplasser sikres nødvendig areal. I

https://www.urbanet.no/publikasjoner/tiltak-for-bedre-bussfremkommelighet-i-akershus
https://ruter.no/contentassets/340075a4338b4e37a2db2df5742e6c95/behovsanalyse-bussanlegg-2019.pdf
https://ruter.no/contentassets/340075a4338b4e37a2db2df5742e6c95/behovsanalyse-bussanlegg-2019.pdf
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dagens kommuneplaner er blant annet både Sætre bussterminal og Åsheim terminal regulert til
boligformål. Disse terminalene og ytterligere areal til snuplasser bør derfor omreguleres i arbeidet
med kommunens arealdel. Konsekvensen av manglende tilrettelegging av terminaler og snuplasser
er et mindre attraktivt kollektivtilbud for kommunens innbyggere.

I tillegg er det i forbindelse med endeholdeplasser for busslinjer etbehov for sjåførfasiliteter for
bussjåfører (toalett og eventuelt pauserom), og i fremtiden ladestasjoner for elbusser. I arbeidet med
kommuneplanens arealdel er det viktig at planene hensyntar arealbehovene fordette.

Anløpssteder hurtigbåt
Ruter har startet arbeidet med å forberede utslippsfritt hurtigbåttilbud. Vi ser fram til godt samarbeid
med kommunen for å sikre nødvendig arealer og infrastruktur til båttilbudet.

Innfartsparkering
I kommuneplanens vedtatte samfunnsdel har kommunen definert forslag til fremtidig transportstruktur
med en klart definert grense for nullvekst i persontrafikken sør for Hyggen. I forbindelse med fremtidig
utvikling av kollektivtilbudet i Asker kommune er detviktig å se på innfartsparkering som en del av
arbeid med kommuneplanens arealdel.

Med hilsen
Ruter As

Sofia Lundin
Prosjektleder Plan og infrastruktur

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Liste over mottakere:
Asker kommune

Liste over kopimottakere:
Asker kommune, Sølve Brenn Jerm
Asker kommune, Toril Skovli
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Uttalelse til planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-2033 og 
planstrategi for Asker kommune 
 
Vi viser til oversendelse mottatt 08.07.20 og Regionalt planforum avholdt 25.08.20.  
 
Kommunal planstrategi er kommunens eget dokument hvor periodens planbehov vurderes ut 
fra kommunens mål.  
 
Asker er en ny kommune sammenslått av de tidligere kommunene Asker; Røyken og Hurum. 
Koordineringen av framtidig utviklingen i de 3 tidligere kommunene medfører i seg selv et 
planbehov. Kommunen har med utgangspunkt i dette og FNs klimamål gjort en god vurdering 
i planstrategien. Asker kommune har i forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen allerede 
begynt et godt arbeid med å innarbeide og legge til grunn bærekraftsmålene for 
kommuneplanarbeidet. Asker kommune kan anses som en foregangskommune på dette 
området. Kommunens verdifulle friluftsområder, lange kystlinje, spesielt rike artsmangfold og 
ikke minst klimaendringene vi står overfor innebærer at det er viktig å sette søkelys på 
temaet. 
 
Denne uttalelsen er en samlet uttalelse til både planstrategi og planprogram for 
kommuneplanens arealdel. 

Planstrategien til Asker kommune er oversiktlig og lett å forstå. Den utgjør et godt grunnlag 
for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til 
rette for en ønsket utvikling i kommunen. En sentral del i arbeidet med en planstrategi er å få 
oversikt over aktuelle planer og vurdere behovet for nye og eventuelt behov for revidering av 
gjeldende planer. I planstrategien er de regionale føringene synliggjort på en god måte. 
Fylkeskommunen ser det som positivt at kommunen har valgt å implementere Viken sine 
overende visjoner og mål, da arbeidet med en felles regional planstrategi som skal gjelde for 
hele Viken fylkeskommune er i gang.  

Vi mener dette bidrar til å skape en felles forståelse for kommunale og regionale utfordringer 
og planbehov i det nye fylket. 

Viken fylkeskommune har gått gjennom forslag til planprogram for arealdelen av 
kommuneplanen for Asker og ser at den nye kommunen har nye utfordringer, både ved å ha 
blitt vesentlig større i utstrekning og tilsvarende mindre homogen, og ved at de tidligere 
kommunene har tilhørt hvert sitt fylke med litt ulike føringer fra regionalt nivå. Det er positivt 
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at den nylig vedtatte samfunnsdelen gir tydelige føringer for arbeidet med arealdelen og i stor 
grad i tråd med notatet for areal- og transportutviklingen fram mot 2040.  

Det er en god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og planprogram for 
kommuneplanens arealdel. 

Areal og transport 
Viktige signaler i notatet Areal og transportutvikling i Asker kommune Utfordringsnotat til 
kommuneplan 2020-2040, datert 4. mai 2020 er innlemmet i samfunnsdelens tekst, mål og 
strategier. Andre ble forutsatt avklart i arealdelen eller skal vurderes inn i kommunale 
temaplaner, først og fremst Temaplan for samferdsel og mobilitet.  

Viken støtter Asker kommunes høye ambisjoner om nullvekst i veitrafikken, og konstaterer at 
det i kommuneplanens samfunnsdel er lagt opp til at dette målet skal gjelde for det meste av 
kommunen, dvs. for området omtrent til nord for E134. For å nå dette målet, må dette følges 
opp i arealdelen av kommuneplanen med en streng arealpolitikk og en strengere 
parkeringspolitikk. 

Store veiprosjekter                                                                                                                                     
Behov for/ønske om gjennomføring av store, nasjonale vegprosjekter (E18 og E134) er løftet 
høyt og troen på at de skal løse mye av Askers trafikale utfordringer er stor. Det er p.t. 
sannsynlig at E134 (Dagslett–E18) vil bli påbegynt i løpet av kommuneplanperioden 2020-
2032, men like lite sannsynlig mht. E18 (Slependen–Drengsrud).  

Store, kostbare utbedringer langs fylkesveiene er det ikke rom for i Viken. I planprogrammet 
nevnes det at areal avsatt til ny Røykenvei videreføres.  Det er lite realistisk å forvente at ny 
Røykenvei skal bygges i planperioden. Arealet avsatt til dette bør vurderes tatt ut slik at det 
ikke legges urimelig binding på privat eiendom.  

Når det gjelder framkommelighet på fylkesvegnettet (Røykenveien, Slemmestadveien og 
Drammensveien spesielt, men også Kirkeveien og Knud Askers vei) og de kommunale vegene i 
Asker sentrum (Lenken og Lensmannslia spesielt, men også Hagaløkkveien) gir følgelig 
samfunnsdelen føringer som vil få positiv effekt over tid - under forutsetning av at de blir fulgt 
opp i arealdelen, andre temaplaner og ikke minst i kommende, konkrete plan- og byggesaker.  

Arealbruk og utbyggingsområder                                                                                                       
Gjeldende regionale areal- og transportplaner (for Buskerud og Oslo og Akershus) legger opp 
til et tettstedsbasert utbyggingsmønster, nokså likt de areal- og transportmålsettinger som er 
lagt til grunn i Askers kommuneplan- samfunnsdelen. Vi forstår hovedgrepet slik at det legges 
opp til å dreie utbyggingen fra spredte boligfelt til Asker sentrum, 9 lokalsentra og 26 mindre 
nærsentra. I dagens tre kommuneplaner (Hurum, Røyken, Asker) er det satt av arealer til 
boligbygging som åpner for rundt 18.000 nye boliger. Dette er vesentlig mer enn det behovet 
kommunen har i kommuneplanperioden 2020-2032. Kommunen legger til rette for en årlig 
boligproduksjon på 500-550 boliger. Dette innebærer en samlet boligproduksjon i 
kommuneplanperioden 2020-2032 på ca. 11.000 boliger. Fortetting i eksisterende 
småhusområder utgjør en vesentlig del av bl.a. eneboligproduksjonen.  

Småhusområdene utsettes for stadig sterkere press om fortetting og transformasjon. Dagens 
tre kommuneplaner har ulike fortettingsbestemmelser. Det er nødvendig å revidere 

https://www.nyeasker.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/2020_5_4-utfordringsnotat_areal-og-transport.pdf
https://www.nyeasker.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/2020_5_4-utfordringsnotat_areal-og-transport.pdf
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fortettingsbestemmelsene. Det utarbeides et eget boligkart som gir retningslinjer for 
boligfortettingen. Kommunen har mer enn 4000 fritidsboliger. I enkelte områder skjer en 
transformasjon fra fritidsbolig til helårsbolig. Fylkeskommunen mener det er positivt at det vil 
bli utarbeidet kriterier for slik bruksendring.  

Flere av utbyggingsområdene som ligger inne i dagens kommuneplaner er krevende å utvikle 
som følge av transportsituasjon, VA-kapasitet eller i forhold til skole- og barnehagekapasitet. 
Kommunen har derfor anvist prioriterte geografiske vekstområder der det 
samfunnsøkonomisk og trafikalt vil være gunstig å prioritere utbygging, og der kommunen 
planlegger å prioritere å gå inn med offentlige ressurser for å stimulere utviklingen, men det 
vil fortsatt ligge store utviklingsområder også utenfor de prioriterte vekstområdene. Hvorvidt 
enkelte slike skal foreslås tatt ut av kommuneplanen, beskriver kommunen vil være et tema i 
kommuneplanarbeidet. Ifølge kommunen vil dette først og fremst bli et spørsmål om i hvilken 
grad disse områdene avviker i forhold til mål og strategier vedtatt i kommuneplanens 
samfunnsdel. Viken fylkeskommune forventer at også regionale og nasjonale målsettinger 
legges til grunn.   
 
Asker kommune peker i samfunnsdelen på en ubalanse i dagens boligmasse, med et stort 
underskudd av leiligheter sett i forhold til antall hushold uten barn. Erfaringsmessig skjer over 
20% av ny boligbygging som småhusfortetting i eksisterende boligområder (på ikke bebygde 
tomter og som tomtedelinger). Slik sett vil Asker kommune få et betydelig påfyll av nye 
eneboliger i planperioden også uten å etablere mange nye småhusfelt.  

Det er i dag store fremkommelighetsutfordringer i veinettet langs Slemmestadveien, 
Røykenveien og Drammensveien vestover mot Lier og Dikemark. Derfor er det svært viktig å 
holde igjen på boligveksten som drenerer mot disse korridorene før situasjonen er forbedret. 
I en slik situasjon er det spesielt viktig at kommuneplanens arealdel bidrar til at ønsket vekst 
bidrar til å styrke tettstedsutviklingen og de boligpolitiske målene. Også av denne grunn ber vi 
kommunen om at avsatte arealer til fremtidig boligbebyggelse revurderes og tas ut av 
kommuneplankartet.  

Også veksten i prioriterte tettsteder som Slemmestad, Heggedal og Sætre, eller i de mange 
nærsentraene, må begrenses inntil transportsituasjonen er løst. Et grep vil være, i tillegg til å 
ta ut spredte utbyggingsområder i gjeldende kommuneplaner, å fastlegge kvoter for hvor 
mange boliger som kan bygges i hvert av tettstedene inntil framkommeligheten i veinettet er 
løst. Dette kan gjøres ved å videreføre gjeldende rekkefølgebestemmelse om 
utbyggingsområder og fremkommelighet i veinettet i gjeldende kommuneplaner, og tilpasse 
bestemmelsene til dagens situasjon.  
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Vi vil særlig påpeke Dikemark, utpekt som lokalsenter og prioritert vekstområde i henhold til 
det fremlagte planprogrammet. En begrenset utbygging på Dikemark er sannsynligvis 
nødvendig for å ivareta eksisterende bebyggelse og verneinteresser, men som tidligere 
påpekt vil utbygging på Dikemark belaste de strekningene der man sliter med 
framkommelighet. Siden utbedring av lokalveisystemet mot Asker sentrum ligger langt fram i 
tid, bør Dikemark i denne planperioden heller defineres som nærsenter framfor lokalsenter 
på samme nivå som Slemmestad. 

Eplehageutbygging                                                                                                                                       
Det er stort press på utbygging av tomter samt fortetting av tomter i villastrøk. Kommunen og 
regionale myndigheter får ikke styrt arealbruken hvis det er frislipp på eplehageutbygging.   

Asker kommune har allerede satt av begrensning på tomter (boligområder) i gjeldende 
kommuneplan. Viken fylkeskommune ber om at kommunen vurderer disse bestemmelsene 
slik at det tilpasses hele nye kommunen. Det bør tas en vurdering om dette bør strammes 
ytterliggere opp i ny kommuneplan slik andre kommuner (Bærum) har gjort.   
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Dagens tre kommuneplaner har ulike fortettingsbestemmelser. Det er nødvendig å revidere 
fortettingsbestemmelsene. Det skal utarbeides et eget boligkart som gir retningslinjer for 
boligfortettingen. Viken fylkeskommune støtter dette grepet.  

Byggegrense mot fylkesveier                                                                                                                     
Vi ser at bestemmelser om byggegrenser er tatt i arealdelen for den gamle Asker kommune, 
men ikke i dagens kommuneplaner for Hurum og Røyken.  

Byggegrenser gjelder langs alle offentlige veier. Dersom byggegrenser langs vei ikke er fastsatt 
i en arealplan etter Plan- og bygningsloven, gjelder veglovens bestemmelser, jamfør vegloven 
§ 29. Tidligere Asker kommune har i gjeldende kommuneplan planbestemmelser knyttet til 
byggegrensen langs alle fylkesveier. Vi ber om at bestemmelsene videreføres i ny 
kommuneplan.  

Fra gang- og sykkelveier skal byggegrensen gå i en avstand på 15 meter, dette kan også tas inn 
i kommuneplanens bestemmelser. 

I gamle Buskerud fylke ble det lagt til grunn for behandling og vurdering av byggegrensesaker 
fylkesdelsplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud del 1 og del 2. 
Fylkesdelplanen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 9. juni 2004. 

I forbindelse med sammenslåing av tre kommuner bør det også utarbeides / bestemmes 
byggegrense mot fylkesveier i gamle Buskerud slik at det forenkles saksbehandlingstid av 
byggegrensesaker. 

Hensikten med en bestemmelse om byggegrenser mot fylkesvei i kommuneplanen for Nye 
Asker er å sikre en mer enhetlig praksis ved behandling av dispensasjonssøknader. 
Bestemmelser i kommuneplan gjør at det vil være Asker kommune som behandler 
dispensasjoner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 også i uregulerte områder. 
Viken fylkeskommune skal uttale seg før det gis dispensasjon, i henhold til plan- og 
bygningsloven § 19-1.  

Viken fylkeskommune ønsker at det legges opp til samarbeid med Asker kommune i den 
videre planprosessen.  

Rammeplan for avkjørsel                                                                                                                
Rammeplanen for avkjørsler er et viktig innspill med hensyn til å sikre hovedveinettet i 
samsvar med overordnede politiske mål. Ved å la rammeplanen for avkjørsler være en del av 
kommuneplan ønsker man å få klart fram hvordan dette langsiktige trafikksikkerhetstemaet 
prioriteres. 

Vi ber om at rammeplan utarbeides i dialog mellom Asker kommune og Viken. Kommunen 
bør foreslå holdningsklasser i bakgrunn med det som er vedtatt i fylkesdelplanen. Viken 
foreslår at kommunen lager et eget kart som viser hvilke holdningsklasser kommunen ønsker 
de skal ha, med utgangspunkt i den holdningsklassen i fylkesdelplanen. Forutsatt at det er 
tilpasset og avklart mot oss dersom det er et ønske å endre på det. Gjennom høring i 
planprosessen ønsker Viken å ha anledning til å gi innspill til forslag og bli enig om endelig 
løsning av holdningsklasser.  
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Rekkefølgebestemmelser                                                                                                                             
Dagens rekkefølgekrav § 2.1 i gjeldende kommuneplan for Asker: 

«Utbygging av (…) nye boligfelt, og nye boligprosjekter med mer enn 10 hovedbruksenheter, 
kan ikke finne sted i transportkorridorene langs Slemmestadveien, langs Røykenveien og langs 
Drammensveien, før nødvendig bussframkommelighet er etablert, eller sikret etablert. 
Berørte regionale myndigheter skal samtykke i spørsmålet om nødvendig 
bussframkommelighet er etablert» 

Det er et krav fra Viken at en tilsvarende bestemmelse videreføres i ny kommuneplan, og 
tilpasses slik at det omfatter alle relevante deler av den nye kommunen. Rekkefølgekravet må 
utformes slik at man unngår omfattende boligvekst før kapasitetsproblemene i veisystemet er 
løst, og slik at den vekst som prioriteres er i samsvar med kommuneplanens mål om å utvikle 
tettstedene.   

Asker kommune har høye ambisjoner om samordnet areal- og transportpolitikk, og store 
utfordringer knyttet til framkommelighet i veinettet. Viken anbefaler derfor å utvide 
gjeldende rekkefølgekrav om å utrede konsekvenser for transportsystemet av et 
utbyggingstiltak til også å omfatte en mobilitetsplan, slik det ble gjort ved reguleringsplanen 
for Vestre Billingstad. Vi viser til følgende eksempler på bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel: 

Stavanger kommune:  Ved etableringer og bruksendringer (alle formål) med mer enn 50 ansatte 
eller større enn BRA 1 000 m², skal det utarbeides mobilitetsplan. Bestemmelsen gjelder for alle plannivå og for 
byggesak.  

Bergen kommune:  Ved regulering av tiltak etter §§ 26 og 27 (bebyggelse og anlegg) større enn 
5000 m2 BRA, eller som beregnes å gi mer enn 50 arbeidsplasser skal det utarbeides mobilitetsplan.  

Parkeringsstrategi                                                                                                                                   
Hvordan kommunen legger til rette for parkering kan påvirke utbyggingsmønster, arealbruk 
reisemiddelvalg og lokalmiljø. Det er viktig at kommunen ser ulike virkemidler i sammenheng 
og avklarer hvordan parkeringstilbudene skal styres i fremtiden. Parkeringsregulering er et av 
de viktigste virkemidlene kommunen har for å redusere biltrafikken i sentrum eller andre 
steder det er ønskelig. Krav om avgift på både kommunale og private p-plasser i tillegg til 
restriksjon på antall.  

Det er behov for å samordne P-normene i de tre tidligere kommunene. Gjeldende 
kommuneplaner har romslige normer. 

Nye P-normer bør bygge opp under nye mobilitetsformer, for eksempel bilhold uten å eie 
egen bil. Vi foreslår at parkeringsstrategi blir et tema i kommuneplanprosessen og at det 
legges opp til parkeringsnormer som er tilpasset den nye kommunen. Nye P-normer bør 
bygge opp under nye mobilitetsformer, for eksempel bilhold uten å eie egen bil. Enkel tilgang 
på P-plasser ved arbeidsplasser er en viktig årsak til fremkommelighetsproblemer i rushtiden, 
noe som tilsier strengere maksimumskrav til antall P-plasser ved nye arbeidsplasser. 

Strandsone                                                                                                                                                     
Viken fylkeskommune mottar mange dispensasjonssøknader i Asker kommune om tiltak langs 
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strandsonen. Det er slik vi ser det en fare for en vanskelig håndterbar praksis ved at 
kommunen tillater mange tiltak gjennom dispensasjonsbehandling. De tre ulike kommunene 
som utgjør nye Asker har ulike bestemmelser og retningslinjer for behandlingen av saker i 
strandsonen. Dette bør samordnes. Samtidig ber Viken fylkeskommune om at kommunen 
foretar en nødvendig oppstramming i tråd med ”Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen” (SPR-strandsone) og plan- og bygningslovens § 1-8 
”Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag”.  

Retningslinjene poengterer at det skal legges vekt på å opprettholde og forbedre 
allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen fra landsiden og sjøsiden, samt øke mulighetene 
for å ferdes langs sjøen. Strand- og skjærgårdsområder for slike formål er en knapp ressurs i 
Oslofjorden og omdisponering av slike arealer til konkurrerende formål bør som regel ikke 
skje. 

Masseforvaltning                                                                                                                                       
Ifølge planprogrammet vil det i planperioden være behov for byggevirksomhet knyttet til 
infrastruktur, boligproduksjon, utdanning, omsorg, kultur og idrett. I nabokommunen Bærum 
vil det i planperioden foregå flere store prosjekter som i sum vil resultere i flere millioner 
kubikkmeter overskuddsmasse. Det er derfor viktig at kommunen raskt får på plass en plan 
for masseforvaltningen i kommunen. En slik masseplan bør samkjøres med omkringliggende 
kommuner. I masseforvatningsplaner anbefaler vi at gjenbruk av masser blir et av 
hovedmålene med arbeidet for å sikre en god utnytting av ressursene. Andelen av masser 
som gjenbrukes bør økes, og deponering bør forbeholdes masser uten gjenbruks- eller 
gjenvinningspotensiale. I den forbindelse er det viktig at kommunen stiller krav om at 
massehåndtering, inkludert endelig disponering, blir gjort til en del av planarbeidet i en tidlig 
fase av infrastruktur- og byggeprosjekter. I tillegg må det settes av områder for mellomlagring 
og håndtering av masser, samt områder for endelig mottak av masser som ikke egner seg for 
gjenbruk. 

Kulturminner  
Planprogrammet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, der mål 11: bærekraftige byer og 
tettsteder er særlig et satsingsområde. Fylkeskommunen støtter dette, og påpeker 
at kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare fellesgoder, som må forvaltes bærekraftig 
og fremtidsrettet i kommunens planarbeid. Vi ser det som positivt at det 
i planprogrammets fokuseres på vern og ivaretakelse av kulturmiljøer. Kommunen skal bidra 
til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, og det 
skal tilrettelegges for å bruke disse som positive elementer i stedsutviklingen. Som 
kommunen selv skriver vil ivaretakelse av kulturminneverdiene styrke friluftsmuligheter i 
kommunen, og lokale steders særpreg og identitet.   
  
I planprogrammet under regionale føringer nevnes Regional plan for kulturminnevern i 
Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Planene er viktige kunnskapsgrunnlag for planarbeid i 
kommunen. Fylkeskommunen vil også gjøre oppmerksom på at gamle Hurum, Røyken og 
Asker kommune har utarbeidet kommunedelplaner/temaplaner for kulturminner og 
kulturmiljøer. Fylkeskommunen ber om at disse også benyttes som et kunnskapsgrunnlag i 
planarbeid, samt i rulleringen av arealdelen. Fylkeskommunen mener Asker kommune bør 
foreta en revisjon og sammenstilling av kulturminneplanene for de tre tidligere kommunene, 
slik at det foreligger en enhetlig og oversiktlig kulturminneplan for hele den nye kommunen.   
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Vi ber kommunen om særskilt å ta hensyn til store sammenhengende kulturmiljøer og 
landskap. Vi gjør spesielt oppmerksom på det fredete kulturmiljøet på Dikemark. Planer om 
utvikling av Dikemark må avklares i en tidlig fase med overordnet kulturminnemyndighet. 
Videre viser vi til at området rundt Semsvannet og Skaugumåsen er foreslått som KULA-
område (Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse), og bør dermed gis et overordnet vern 
i kommuneplanens arealdel.  
  
Fylkeskommunen er positiv til at det skal utarbeides temakart for kulturminner og 
kulturmiljøer. Vi ber også om at kulturminner og kulturmiljø tas med som en fagutredning i 
planbeskrivelsen, og ber kommunen å utrede konsekvensene for kulturminner og 
kulturmiljøer spesielt grundig i de områdene som direkte eller indirekte berøres av planlagte 
arealbruksendringer. Her er det viktig at man er særlig oppmerksom på kulturmiljøer i de 
tidligere nevnte kulturminneplanene på regionalt og kommunalt nivå. Vi anbefaler også 
at landskap tas inn som et tema/faktor i konsekvensutredningen. Vi viser for øvrig til 
Riksantikvarens veileder for konsekvensutredning i kommuneplan.   
  
Vi råder kommunen til å synliggjøre kulturminneinteressene i kommunen for å vise og 
bevisstgjøre utbyggere, tiltakshavere og andre hvor det er slike interesser. Å vise dette i 
kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i bygge- og plansaker. Vi ser det som 
positivt at kommunen planlegger å synliggjøre større sammenhengende kulturmiljøer og 
kulturlandskap som hensynssoner i arealdelen. Kjente fredete og verneverdige kulturminner 
og kulturmiljøer anbefales synliggjort i kartet gjennom bruk av hensynssoner med formål 
bevaring – hensynssone c) bevaring av kulturmiljø og hensynssone og d) båndlagt etter 
kulturminneloven, med tilhørende bestemmelser. Kjente automatisk fredete enkeltlokaliteter 
kan vises i kart som rune-R. Det bør utarbeides bestemmelser til hensynssonene c) og 
d), samt generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel for å ivareta verdiene og sette 
rammer for arealbruken. Regional kulturminneforvaltning vil bidra i en nærmere dialog med 
kommunen om formulering av denne type bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanen.   
 
Tettstedutvikling 
I forbindelse med utvikling av tettstedene må det tas hensyn til kulturminneverdiene. I 
regional plan for areal- og transport (RP-ATP) legges det opp til høy utnyttelse i prioriterte 
vekstområder, men samtidig stilles det kvalitetskrav. I Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus (vedtatt 2019) er det utarbeidet regionale planretningslinjer som 
bygger opp under kvalitetskravet i RP-ATP (s. 52): 

1) I planprosesser knyttet til de prioriterte vekstområdene, og for tettsteder ut over disse 
der det legges opp til vesentlig transformasjon eller fortetting, forventes det at 
kommunene utarbeider kulturhistoriske stedsanalyser, for å kartlegge, beskrive, 
vurdere og aktivere kulturminner og kulturmiljøer. Slike analyser bør utarbeides tidlig, 
og parallelt med utredning av andre temaer, slik at de utgjør et samlet grunnlag for 
planprosessene.  

2) Det forventes at kulturminner og kulturmiljøer som utgjør viktige historiske spor fra 
tettstedenes fremvekst, og som representerer stedets tidsdybde og utvikling, bevares 
og integreres i planleggingen slik at de kan bidra til identitet, opplevelse, attraksjon og 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/konsekvensutredning-av-kommuneplanens-arealdel-for-tema-kulturminner-og-kulturmiljoer/#section2
https://viken.no/_f/p1/ib4830f37-ac8b-4876-8cc8-c35aaa269d47/regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/ib4830f37-ac8b-4876-8cc8-c35aaa269d47/regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf
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variasjon. Det kan eksempelvis være bygninger og anlegg knyttet til 
jernbanestasjonene, forretningsgårder, boligbebyggelse, møller, meieri, skysstasjoner, 
hotell, serveringssteder, veifar og gamle strukturer, brygger, hager og parker, med 
mer.  

3) Det forventes at kommunen utarbeider bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse i 
tilknytning til slike kulturminner og bevaringsområder forholder seg til eksisterende 
miljø på en slik måte at man oppnår et godt samspill mellom ny og gammel 
bebyggelse. Ny bebyggelse skal ha høy kvalitet og god arkitektonisk utforming og bidra 
til at stedet berikes. 
 

Særskilt om hensynet til automatisk fredete kulturminner    
Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere hvorvidt foreslått 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel innebærer konflikt i forhold til automatisk 
fredete kulturminner. Dette fordi områdene ikke er arkeologisk registrert, jamfør 
kulturminnelovens §§ 8 og 9. Fylkeskommunen vil derfor presisere at når det gjelder hensynet 
til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt seg enig i arealbruken, jfr. 
kulturminneloven § 8, 4.ledd, siste setning.     
  
Hvis kommunen imidlertid ønsker en avklaring av forholdet til automatisk fredete 
kulturminner i deler av kommunen før man begynner med reguleringsplanarbeidet, vil 
fylkeskommunen kunne bistå med dette. Kommunen må da bekoste de undersøkelser som er 
nødvendige, jamfør § 10 i kulturminneloven.     
  
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at dersom hensynet til kulturminner og kulturmiljøer 
ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til i planen kan det bli aktuelt å fremme innsigelse ved 
offentlig ettersyn.   
 
Særskilt om fredningsprosessen på Engene gamle dynamittfabrikk                                                 
Vi gjør oppmerksom på den pågående fredningen av Engene gamle dynamittfabrikk (gnr 355 
bnr 37) på Sætre. Dynamittfabrikken forteller en viktig industrihistorie som er verdifull både 
nasjonalt og internasjonalt. I dag eies fabrikken av et australsk selskap, Orica. 
Fylkeskommunen varslet 30. august 2018 oppstart av ny fredningssak av Engene gamle 
dynamittfabrikk i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978. Fredningsområdet går fram 
av kart datert 20. april 2018.  

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for fredningsområdet med utgangspunkt i 
kulturminneverdiene (Fabrica/Arkitektskap, 27. april 2020). Studien har vurdert hva 
gjenværende bygningsmasse kan brukes til, samt vurdert tålegrenser for ny bebyggelse med 
utgangspunkt i tre ulike scenarier: boligbebyggelse, næringsbebyggelse og hotell, der næring 
vurderes til å være det scenariet som har størst potensiale for å slutte opp om og ivareta 
kulturminneverdiene innenfor fredningsområdet.  

Kommuneplanens arealdel vil sette viktige premisser for den videre utviklingen av 
fredningsområdet. Vi oppfordrer kommunen til å avmerke fredningsområdet i kart på en 
måte som både ivaretar den fremtidige fredningen, og en mulig framtidig utvikling av 
området. Da kommunen også skal utarbeide en områderegulering for Engene, ser vi det som 
svært viktig at kommuneplanens arealdel og områdeplanen samsvarer med hverandre. Et 



10 

godt definert arealformål i kommuneplanens arealdel vil fungere som et godt grunnlag for 
utarbeidelsen av områdereguleringen.  

Vi anbefaler at man viderefører båndleggingen av fredningsområdet i kommuneplanens 
arealdel i påvente av en avklaring om fredning etter lov om kulturminner. Vi foreslår også at 
fredningsområdet får et kombinert arealformål, slik at man tilrettelegger for ulike funksjoner 
innenfor området. Vi ber om at mulighetsstudien legges til grunn for den videre planleggingen 
av fredningsområdet. 

Miljø                                                                                                                                                           
Av Asker kommunes planprogram framgår at det med grunnlag i FNs bærekraftsmål er valgt 
ut åtte satsingsområder i tillegg til kommunens ressurser. Vi velger å tolke dette slik at dette 
dette også omfatter kommunens naturressurser, ettersom planprogrammet er tydelig på at 
«kommunen vil forsterke vernet av natur- og kulturverdiene» og «gjennom arealdelen 
tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på 
land, og stanse og reversere landforringelse og tap av biologisk mangfold». Avgjørende for en 
god forvaltning av naturressursene er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Av kommunens 
nettside framgår at det er «et stort behov for mer kunnskap om biologisk mangfold» og at det 
er «et økende press på arealene og betydelig reduserte leveområder for en rekke arter». Nye 
Asker kommune har ulik grad av kunnskapsgrunnlag om arter og naturtyper. I en rapport for 
Fylkesmannen i Buskerud påpeker BioFokus (2016) at kartleggingsstatusen er mangelfull for 
både Røyken og Hurum kommuner. Det er derfor ikke tilstrekkelig når planprogrammet kun 
fastslår at dagens kartlagte naturmangfold legges til grunn for planarbeidet uten at det legges 
opp til en forsterket, planmessig innsats for å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk 
mangfold. En oppdatert kartlegging av naturtyper og arter vil øke verdien av den 
landskapsanalysen som varsles i planprogrammet, dessuten ved avgrensning av 
hensynssoner, bygge- og anleggsforbudssoner, og fastsettelse av byggegrenser og 
strandsone, slik planprogrammet varsler om. Det legges i planprogrammet opp til en 
betydelig bygge- og anleggsvirksomhet i planperioden, noe som etter fylkeskommunens 
mening ytterlig understreker betydningen av å styrke kunnskapsgrunnlaget om biologisk 
mangfold. Vi foreslår at kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold inngår i de 
fagutredningene og temakartene som foreslås i planprogrammet. 

Fylkeskommunen etterlyser hvordan arbeidet med å forhindre spredning av fremmede arter 
vil bli prioritert i planperioden.  

Folkehelse 
Fylkeskommunen er opptatt av at folkehelseperspektivet tillegges vekt i planarbeidet. 
Opplevd livskvalitet og muligheter der man bor, er sentralt for god folkehelse. Helse skapes 
ikke av helsesektoren alene, derfor bør det systematisk vurderes hvordan den politikken som 
føres i alt planarbeid påvirker helse. Kommuneplanen bør også gjenspeile et 
folkehelseperspektiv, med tanke på hvorvidt prioriteringene i stedsutviklingen er 
helsefremmende. Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget, som skal sikre nødvendig oversikt av 
kommunens behov, er bredt og tilstrekkelig. 

Friluftsliv 
Det er positivt at det i planprogrammet legges vekt på å ivareta sammenhengende 
grøntområder, møteplasser og turveinett i arealplanen, der de større friluftslivsområdene i 
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marka, langs kysten og byggesonen synliggjøres. DOK-grunnlagene for kartlagte og verdsatte 
friluftslivsområder, tur- og friluftsruter, tilgjengelighet i friluftsområder og statlig sikrede 
friluftsområder bør jevnlig ajourføres og inngå i kunnskapsgrunnlaget for å ivareta friluftsliv i 
arealplanen.    
   
Fylkeskommunen stiller seg også positive til at det planlegges en fagutredning for mulig 
markautvidelse i Asker kommune, som gir et godt vern av de store og sammenhengende 
friluftslivsområdene.  
   
Asker kommune har 40 statlig sikrede friluftsområder, som bør synliggjøres i arealplanen, for 
eksempel ved bruk av hensynssone friluftsliv. I den forbindelse vil vi også minne om at 
kommunen kan søke om statlige midler til både statlig sikring og tilrettelegging for friluftsliv i 
eksisterende statlig sikrede friluftsområder.    
   
Asker kommune er i gang med utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer. Vi ber om at 
det tas inn en bestemmelse eller retningslinje til kommuneplanens arealdel, som sikrer at 
ferdselsårene i kommunens plan for friluftslivets ferdselsårer, når den blir vedtatt, blir 
ivaretatt i all arealplanlegging og byggesaksbehandling i kommunen.   
 
 
Viken fylkeskommune ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Asker kommune om 
felles kommunale og regionale oppgaver i det nye fylket.  
 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Mads Jørgen Lindahl 
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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEIDET MED 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 
PLANPROGRAMMET TIL ASKER   
 
 
Mattilsynet viser til varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel og har følgende 
innspill til oppstartsvarselet. I tillegg til dette har vi også en kommentar til planprogrammet under 
punkt 2.  
 
 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.  
 
Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar 
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene: 
 

 drikkevann 
 plantehelse  
 fiskehelse/fiskevelferd 

 
Vi forventer derfor at de hensyn som er gitt i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019–2023 (vedtatt 14. mai 2019) legges til grunn i arbeidet. Vi viser her til pkt. 2.3,   
 

«…. Det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot 
forurensing slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur 
er en viktig del av kommunale planer ……».  
 
Og videre til: «Regjeringens forventninger …… Fylkeskommunene og kommunene tar 
hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved 
produksjon av drikkevann reduseres …»  

 
Det samme gjelder Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Det bør 
framgå av planbeskrivelsen hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i 
planforslaget. 

Deres ref:    
Vår ref: 2020/102981     
Dato: 07.07.2020   

ASKER KOMMUNE  
Katrineåsveien 20 
3440  RØYKEN   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Mattilsynet forventer også at relevante krav i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- 
og bygningsloven) og Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), tas inn 
som bestemmelser i arealplanen. Vi forventer at det lages rekkefølgebestemmelser som sikrere 
etterlevelse og videreføring, inn i det øvrige planarbeidet i kommunen. 
 
Kommunen skal i samsvar med Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kapittel 2 ta 
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt 
når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til 
interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet 
ligger i flere kommuner, jf. drikkevannsforskriften § 26. 
Vi forventer at drikkevannshensynet kommer tydelig fram i arealformålene, sammen med synlige 
hensynssoner og klare bestemmelser.  
 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder, vanntilsigsområder og annen kritisk infrastruktur (eks. 
drikkevannsbasseng i fjell), og det må vurderes om det skal avsettes hensynssoner med 
tilhørende planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. 
drikkevannsforskriften § 26. 
 
Arealformål, bestemmelser og hensynssoner 
 
Mattilsynet forventer at følgende punkter blir ivaretatt i kommunens nye arealdel for 
kommuneplanen 2020 – 2032; 
 
 

1. Oversikt over drikkevannskilder. 
 
Kommunen skal ha oversikt over både drikkevannskilder og avløpsanlegg, slik at alle kan 
få tilgang til helsemessig trygt og nok drikkevann. Drikkevannskildene må være synlig i 
plankartene sammen med hensynssoner og bestemmelser.  
 
For hensynssone til drikkevannskildene skal det være relevante, og i tilstrekkelig grad 
konkrete bestemmelser om tiltak og aktiviteter som ikke tillates. I tillegg er det ønskelig at 
det tas inn en generell bestemmelse om at drikkevannshensyn skal være overordnet andre 
samfunnshensyn.  
 

2. Kartlegging og vurdering av vann og avløp. 
 
Vi ser at dere i forslag til planprogram for kommuneplanen 2020-2032 skriver: det må 
gjøres en oppgradering av infrastrukturen på vann og avløp da dette er helt nødvendig for 
videre bolig og næringsutvikling. Valg av tekniske løsninger er i mange områder uavklart.         
Kommuneplanens arealdel (KPA) skal ha en helhetlig kartlegging og vurdering av vann og 
avløp. Det må derfor utarbeides en overordnet plan for vann og avløp. KPA må samordnes 
med Hovedplanen for VA, og denne skal ligge til grunn for hver enkelt reguleringsplan som 
utarbeides. 
 

3. Arealformål - Bebyggelse og anlegg.  
 
Når det planlegges utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder, 
eller fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, må kommunen vurdere 
muligheten for å knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om 
nødvendig til nytt fellesanlegg. Dette for å oppnå hygienisk tilfredsstillende, 
hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive løsninger for vannforsyningen. Dette må gå 
klart fram av hovedplan for vann og avløp. 
 
Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller 
utilfredsstillende vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til 
eksisterende vannforsyningssystemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, 
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hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter.  
 
Kommunen må ha målsetninger om å øke tilknytningen til eksisterende 
vannforsyningssystemer, og Mattilsynet forventer at kommunen lager en plan for at alle 
fastboende innbyggere har tilgang til drikkevann fra en tilfredsstillende 
drikkevannsvannforsyning.  
 
Der hvor KPA gir retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, skal planbeskrivelsen 
også gi en særskilt vurdering og beskrivelse av tilgangen til helsemessig trygt og nok 
drikkevann og avløp – en konsekvensutredning (KU) – etter plan og bygningsloven § 4-2. 
 
KPA må inneholde krav om at vann og avløp skal være ferdig etablert, og har sikker 
levering av tilstrekkelige mengder vann av drikkevannskvalitet, før boliger, fritidsboliger m.v. 
tas i bruk.  
 
Vi forventer at det blir gitt rekkefølgebestemmelser for dette i kommuneplanens arealdel, og 
at rekkefølgebestemmelsene må videreføres til hver enkelt reguleringsplan som utarbeides. 
 

4. Arealformål - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
Kommunen skal også her sikre en helthetlig vann- og avløpsløsning (helhetlig VA-plan). 
KPA må stille krav om at en helhetlig kartlegging og vurdering av vann og avløp skal 
utarbeides i hver enkelt reguleringsplan. Hensynssoner og bestemmelser skal fastsettes.  
 
Det må foreligge en teknisk plan for vannforsyningen før det gis tillatelse til tiltaket. Planen 
skal være utarbeidet av kompetente personer og inneholde informasjon og vurdering av 
relevante forhold og gjennomførbare løsninger (rekkefølgekrav). Ledningsnett, 
tappepunkter og vannkilde(r) inngår som et minimum. 
 
For nye vannforsyningssystem og nybygde ledningsnett må eierforhold etter fullført 
utbygging fastsettes gjennom utbygningsavtaler. 
 

5. Arealformål - Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift - med underformål b) 
areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. 
 
Når kommunen planlegger for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse, må det komme 
fram i bestemmelsene at disse skal tilkobles en drikkevannsforsyning som leverer hygienisk 
betryggende drikkevann og drikkevann i tilstrekkelige mengder. Det kan være tilkobling til 
eksisterende vannforsyninger (fellesanlegg), at det etableres ny vannforsyning.  
 
Mattilsynet forventer at KPA inneholder bestemmelser som sikrer at eiere av 
vannforsyningssystem og kommunen, sørger for beskyttelse av råvannskilder og 
vanntilsigsområder gjennom reguleringsplanen, ved at det reguleres inn beskyttelsessoner 
og aktivitetsbegrensninger.  
 
For det videre arbeidet med reguleringsplaner må det være bestemmelser i KPA som 
krever at  reguleringsplaner må inneholde bestemmelser som krever at tiltakshaver før 
byggestart må dokumentere at planlagt vannforsyning gir både nok og trygt drikkevann, slik 
det kreves av PBL § 27-1 
 
Før det besluttes etablert et vannforsyningssystem, er det nødvendig med prøvetaking av 
vannet fra kilden. Prøvetakingen må ha tilstrekkelig varighet og omfang, for å dokumentere 
kildens vannkvalitet og vurdere vannets egnethet som drikkevann. Deretter fastsettes 
eventuell vannbehandling, før planmyndigheten tillater etablering av vannforsyning og 
deretter oppføring av bygninger. Mattilsynet kan veilede nærmere om dette. Dette må også 
gjelde for etablering av vannposter. Fastsetting av rekkefølgebestemmelser gjelder også 
her. 
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Videre må KPA ha bestemmelser som tar inn i seg at det skal søkes om plangodkjenning 
av etablerings- og driftsplaner for et nytt vannforsyningssystem hvis den maksimale 
drikkevannsproduksjonen skal dimensjoneres til å bli minst 10 m3 per døgn. Dette tilsvarer 
forbruket til 50 personer forutsatt et døgnforbruk på ca. 200 liter per person. Søknad om 
plangodkjenning er også nødvendig hvis vannforsyningssystemet forsyner sårbare 
abonnenter, og da er det i tilfellet uavhengig av mengde drikkevann som skal produseres. 
Bestemmelsene må og ta inn i seg at vannforsyninger som leverer vann til mer enn en 
husstand/fritidsbolig skal registreres hos Mattilsynet. 
 
Drikkevannskilder skal beskyttes, og regler for hvilke aktiviteter som kan tillates i 
hensynssonene må fastsettes i bestemmelsene. Kommunen bør i tillegg fastsette 
bestemmelser for etablering av energibrønner i hensynssonene og i arealer for fremtidige 
drikkevannskilder. 
 

6. Arealformål - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone – med 
underformål: - ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver 
for seg eller i kombinasjon. 

 
Bestemmelser bør omfatte aktiviteter som kan overføre smitte og avrenning til vassdrag, og 
reduserer forurensende avrenning fra arealer eller andre kilder som har utslipp til 
vannkilder.  
 
Drikkevannshensynet til etablerte vannforsyninger og fremtidige drikkevannskilder må 
komme tydelig frem i planene. Gjennom planarbeidet bør det vurderes å beskytte 
eventuelle kjente grunnvannsressurser eller egnede overflatevannkilder som pr. i dag ikke 
anvendes til uttak av drikkevann. Dette kan gjøres ved å fastsette hensynssone etter PBL 
11-8 bokstav d) - båndlegging etter andre lover, f.eks. beskyttelse av fremtidige 
drikkevannskilder, jf. vannressursloven § 13 fjerde ledd og vedtak etter vannforskriften.  
 
Oppstår det en hendelse som setter en eller flere av de eksisterende drikkevannskildene ut 
av funksjon vil kommunen kunne dra nytte av disse. Derfor kan eventuelle egnede kilder, i 
likhet med eksisterende kilder, beskyttes med hensynssoner. 

 
Bestemmelsene må sikre at avløpsvann ikke forurenser vassdrag og vannkilder, og at 
ledningsnettet er av god kvalitet.  
 
Arealplan vil også dekke sjøområdene i kommunene, men bruk og vern langs kysten skal 
ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen. Planen skal ha bestemmelser for 
oppdrett, havbruk og beskyttelse av kystlinjen (vannforskriften). Det skal gjøres konkrete 
vurderinger av behovet for å sikre ulike hensyn og prioritere mellom disse, og 
bestemmelsene må sikre at det ikke etableres aktiviteter som forurenser vannmiljøene.  
 
For fiskeri og havbruk, må bruken av arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile 
anlegg, avklares gjennom regionale og kommunale planer. Hvilke artsgrupper eller arter av 
akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etableres. Bestemmelsene må ta hensyn 
til utviklingen av ny teknologi og nye typer havbruksinstallasjoner, herunder havbruk utenfor 
kysten, som kan føre til at nye områder kan tas i bruk 
 

 
Generelle bestemmelser til KPA 
 
Hensyn til plantehelse og spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse 
med anleggsarbeid og flytting av masser 
 
Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår 
fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Det er viktig at kommuner og 
entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg sitt ansvar bevisst. 
 
Mattilsynet forventer at KPA inneholder bestemmelsene som sier at tiltakshaver må 
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kontakte Mattilsynet før igangsetting av anleggsarbeid, for å få informasjon om status for 
ulike skadegjørere, inkl. floghavre, hvilke vilkår som gjelder og hvilke tiltak som må 
iverksettes. Bestemmelsene må videreføres som rekkefølgebestemmelser i 
reguleringsplanene. 
 
Bestemmelsene bør omfatte all bygge- og anleggsvirksomhet, etablering av bolig- og 
industriområder og annen anleggsvirksomhet som innebærer en risiko for å spre 
planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda. Smitte kan spres både med 
jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester. 
 
Helse hos akvatiske dyr og mulig overføring av smitte 
 
Mattilsynet peker på at det er særlig aktsomhetsplikt med tanke på å forebygge og forhindre 
risiko for spredning av smittsomme sykdommer på dyr, herunder akvatiske dyr. 
 
Vi forventer derfor at der det er relevant bør lages bestemmelser som vil forebygge 
overføring av kjent og ukjent smitte, mellom vassdrag og langs kysten med 
omkringliggende områder (inkludert akvakulturanlegg). Det må stilles krav til entreprenører 
og annen relevant virksomhet om vask og desinfeksjon av anleggsmaskiner og annet utstyr 
før det kan benyttes i og nær vassdrag.  
 
Bestemmelsene må inneholde krav om at Mattilsynet må kontaktes når det skal 
gjennomføres endringer i vassdrag som rivning av dammer, etablering av dammer, 
etablering av fisketrapper m.m., samt anleggsvirksomhet som berører vassdrag. 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørg Voje Heieren  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
Kopi til 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 
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Hei. Dette innspillet til skal til sak 20/1679 – kommuneplan Asker kommune.
 
Usikker på om det er lagt inn.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Hanne Heieraas Evju
Rådgiver Kommuneplan
Samfunnsutvikling

(+47) 66 70 00 00
(+47) 98 45 73 85
Hanne.heieraas.evju@asker.kommune.no
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Hei,
Glitre Energi Nett har følgende innspill til ovennevnte plan med referansenr S20/1679 og svarfrist 1/8-20.
 
Vi minner om at Glitre Energi Nett har regionalnett med ervervet rettigheter innenfor kommuneplanens arealdel og gjør oppmerksom på at dette må ivaretas gjennom
inntegning av en hensynsone med spesielle vilkår.
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inntegning av en hensynsone med spesielle vilkår.
 
Ha en fin dag!
 
Vennlig hilsen / Best regards
Unni Land
administrasjonssekretær
+47 915 15 485
Glitre Energi Nett AS
glitreenergi.no
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Samarbeidsmodell infrastruktur for utslippsfrie 
hurtigbåter – møte med Asker kommune 

5. JANUAR 2021
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Forslag til dagsorden

5. JANUAR 2021
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1. Presentasjonsrunde

2. Kort om arbeidet med ny kontrakt for hurtigbåt og arbeidet med 
samarbeidsmodell for infrastruktur v/ Pedram og Marit

3. Presentasjon av arbeidet med kartlegging av plansituasjon og vurdering av 
prosesser for å regulere/byggemelde/etablere infrastruktur v/ Elisabeth og Espen

4. Asker sine planer for å videreutvikle anløpsstedene Vollen og Slemmestad

5. Foreløpig vurdering av energitilgang og mulig deling av infrastruktur v/Pål Espen

6. Drøfting av samarbeidsprosesser for infrastruktur og oppfølging av 
arealbruk/bestemmelser i KP Asker

7. Eventuelt



Framdrift anskaffelse utslippsfri hurtigbåt i 2024

Q1  2021

Kunngjøring om nytt 

anbud i Doffin/TED

Vinter 2020/21

Oppstart 

forprosjekt

Q3 2021

Oppstart 

anbudsarbeid

30.6.2023 

Siste frist for 

evt. uttak 

opsjon

Q3 2022

Seneste dato for 

tildeling av kontrakt

1.7.2024

Oppstart hurtigbåt 

kontrakt

Hurtigbåt 2024 3



Ruters ansvar

5. JANUAR 2021
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› Mobilitetstilbud

› Definere funksjonskrav for mobilitetstilbudet -
med handlingsrom og økonomiske insentiver 
til kontinuerlig innovasjon og 
forretningsutvikling 

› Unngå for detaljert kravspesifikasjon i 
konkurransegrunnlaget 

Det er satt i gang en rekke delprosjekter som 
grunnlag for ny kontrakt – samarbeidsmodell for 
infrastruktur er ett av prosjektene, framtidens 
hurtigbåtkai er ett annet delprosjekt



Fremtidens hurtigbåtkai

5. JANUAR 2021
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› Utarbeide tilstandsrapporter for kai og mulighetsrom for 
tilpasninger.

› Vurdere egnethet av kai til utslippsfrie hurtigbåter og forventet 
passasjerflyt

› Utrede mulighet for etablering av ladeinfrastruktur. Fremføring 
av ladestrøm, effekttilgang, plassering av tekniske 
installasjoner

Universell utforming?

› Dagens brygger har en svært enkel standard

› Kan flytebrygger være nøkkelen?

Hvem skal ta ansvar for bryggene?

› Operatørene

› Viken/Viken kollektivterminaler KFK

› Kommunene



Bakgrunn for arbeidet med 
samarbeidsmodell

5. JANUAR 2021
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› Nytt materiell krever ny infrastruktur og mer areal

› Behov for samhandling mellom mange offentlige og 
private aktører og interessenter

› Konflikterende interesser – kartlegging og dialog tar tid

› Planprosesser etter plan- og bygningsloven tar tid

Krav til universell utforming (UU) er også viktig når vi 
skal drøfte ansvar og samarbeid for nytt hurtigbåttilbud.



Risiko

5. JANUAR 2021
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Ikke godkjente anløpssteder/infrastruktur 

– er vurdert som en stor risiko for ny kontrakt i 2024

Tilgang til arealer og muligheter for plassering av infrastruktur kan 
påvirke teknologivalg.



Prosjektets formål
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› Beskrive muligheter og begrensninger for etablering av 
nødvendig infrastruktur

› Beskrive relevante interessenter, ansvarsområder, 
prosesser, tidslinjer og mulig samarbeidsmodeller

› Identifisere modeller som kan redusere kostnader til 
infrastruktur ved hjelp av større grad av deling/sambruk

Klimasats - erfaringsdeling



5. JANUAR 2021
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› Dagens situasjon

› Planstatus – gjeldende og pågående 
overordnede planer, reguleringsplaner

› Eiendomsforhold

› Infrastruktur i bakken (foreløpig ikke 
påbegynt)

› GIS-basert datainnhenting, med 
innsynsløsning

› Vurdering av handlingsrom/muligheter

› Drøfting av plan- og byggesaksprosess

Kartlegging av anløpssted



Oversikt over strategier og 
planer for nye energiløsninger

5. JANUAR 2021
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Vi ber om hjelp til å få oversikt over strategier og planer 
for nye energiløsninger som:

› Elektriske Oslo

› Ladeløsninger i Drøbak, Son og Slemmestad

› Hydrogenproduksjon/-fylleanlegg



Oversikt over interessenter og 
aktører

5. JANUAR 2021
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Aktuelle tiltakshavere for infrastruktur/eksempler 
på ansvarsmodeller:

› Nettilknytning (elektrifisering)

› Nettselskap

› Operatør

› Oppdragsgiver/bestiller av transporttilbud (Ruter)

› Infrastruktur – brygger tilpasset nye båter og 
lading

Valg av modell kan påvirke støtteordninger



Resultater

5. JANUAR 2021
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› Oversikt over aktuelle anløpssteder (og driftsbaser)

› Tilgjengelig infrastruktur, arealer og volumer

› Eiendomsforhold og plansituasjon (inkl. vernehensyn)

› Vurdering av handlingsrom og videre plan- og søknadsprosesser

› Oversikt interessenter og aktører

› Aktuelle tiltakshavere for infrastruktur/eksempler på ansvarsmodeller

› Oversikt over strategier og planer for nye energiløsninger 

› Oversikt over energibehov, energitilgang og energiløsninger (Ruter)

› Oversikt over aktuelt regelverk (kai og energibærere) (f.eks. 
driftslederansvar for høyspent, avstandskrav hydrogen) (Ruter)

Samarbeidsmodell og samhandlingsrutiner 

– «sjekklister» og tydelig ansvar
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4

3

Felles dialogmøte
med kommuner,

andre myndigheter
og aktører

Februar/mars

Forslag til
samhandlingsrutiner/
sjekklister og ansvar

Desember - mars

Kontaktmøter med 
kommuner, andre
myndigheter og 

aktører

Desember - januar

Informasjonsmøte
8. desember

Kartlegging av planer, 
infrastruktur, 

interessenter og aktører

September –
januar/februar

1 5

2
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› 9 anløpssteder kartlegges

› Hensikt: Vurdere handlingsrom og 
avdekke eventuelle utfordringer/ 
hindringer for etablering av 
infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter 
på de aktuelle stedene.

Kartlegging plansituasjon og 

eiendomsforhold
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› Dagens situasjon

› Planstatus – gjeldende og pågående 
overordnede planer, reguleringsplaner

› Eiendomsforhold

› Infrastruktur i bakken (foreløpig ikke 
påbegynt)

› Vurdering av handlingsrom/muligheter, 
inkludert behov for videre plan- og 
byggesaksprosess

Hva som kartlegges på hvert 

anløpssted
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› GIS-basert datainnhenting, med 
innsynsløsning:

https://cowi.maps.arcgis.com/apps/weba
ppviewer/index.html?id=fc246c9f9e5f405
c844e7e619dc6d082

› Vurderinger samles i notat

GIS-basert datainnhenting med 

innsynsløsning

https://cowi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc246c9f9e5f405c844e7e619dc6d082
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› En del av dagens brygge, samt
tilhørende sykkelparkering mm, ligger 
innenfor grønnstruktur i gjeldende KP/ 
er regulert til friområde.

› Anløpsstedet ligger innenfor 
forbudsgrense mot sjø (i KP) hvor det i 
utgangspunktet ikke tillates tiltak, og 
hensynssone bevaring hvor det er 
begrensninger i hvilke tiltak som 
tillates.

Vollen –

handlingsrom/muligheter

Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel for Asker 2018-2030. 
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› Dersom det skal gjøres infrastrukturtiltak knyttet til hurtigbåt innenfor
grønnstruktur er det nødvendig med omregulering eller dispensasjon fra formålet. 
Det må også gis dispensasjon fra forbudsgrense mot sjø.

› Tiltak i sjøarealene eller den delen av brygga som er avsatt til bruk og vern av 
sjø/vassdrag vurderes å være lettere å gjennomføre.  

› Hva vil være nødvendig prosess? Kan det være muligheter for justeringer av KP 
ifbm. pågående revidering av arealdelen som f eks å:

› Ta inn bestemmelser i KP som åpner for unntak fra forbudsgrense mot sjø for offentlig
nyttetrafikk.

› Sette av deler av området til formål i tråd med dagens bruk til anløpssted for hurtigbåt.

› Hvilke planer har kommunen for videreutvikling av anløpsstedet på Vollen?

Vollen – handlingsrom/muligheter
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› Anløpsstedet for hurtigbåt ligger 
innenfor eiendommen 66/45 som eies 
av Asker kommune. 

› Områdene rundt anløpsstedet 
domineres av privateide eiendommer 
knyttet til boligbebyggelsen, og større, 
sammenhengende friluftsarealer som 
eies av kommunen.

Vollen – eiendomsforhold

Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Vollen
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› To alternative anløpssteder for 
hurtigbåt:

› Dagens anløpssted på tuppen av 
Slemmestadodden 

› Foreslått nytt anløpssted på 
Norcemstranda nord for Norcems 
kaianlegg.

Slemmestad –

handlingsrom/muligheter
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› Dagens anløpssted ligger innenfor areal 
regulert til kombinerte formål for 
samferdselsanlegg og kombinerte
formål i sjø og vassdrag. For å kunne
gjøre tiltak ved dagens anløpssted for 
hurtigbåt stiller områdereguleringen
krav til:

› Detaljregulering

› Felles regulering av områdene SKF1, 
o_SKF2-2, o_SKF4, o_VAA og o_VFV1 
(samt at o_VF skal vurderes innlemmet)

Slemmestad –

handlingsrom/muligheter

Utsnitt av gjeldende regulering rundt dagens anløpssted for hurtigbåt 
i Slemmestad.
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› Mulig nytt anløpssted nord for Norcems 
anlegg er detaljregulert, men før 
eventuell realisering av 
hurtigbåtterminalen må man ha løst:

› Pendlerparkering, HC-parkering, 
innendørs sykkelparkering og venterom 
(rekkefølgekrav i reguleringsplanen).

› Stopp/snuplass for matebusser må også 
løses.

Slemmestad –

handlingsrom/muligheter

Utsnitt av gjeldende regulering rundt foreslått nytt anløpssted for 
hurtigbåt i Slemmestad.
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› Områdereguleringen for Slemmestad og
detaljreguleringene for 
Vaterlandskvartalet og Norcems anlegg
som er vedtatt i ettertid, gjelder foran
kommuneplanen.

› KP arealdelen:

› Vurdere annet formål enn
sentrumsformål?

› Vurdere bestemmelser som åpner for 
unntak fra forbudsgrense mot sjø for 
offentlig nyttetrafikk.

Slemmestad –

handlingsrom/muligheter
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Asker sine planer for å videreutvikle 
anløpsstedene Vollen og Slemmestad



Energitilgang
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› Energi – Hva trenger en hurtigbåt?

› Tur/Retur Slemmestad --> Forbruk ca. 1-2 MWh

› 10 min ladetid --> behov for 6 - 12 MW

› Ingen av havnene har denne effekten tilgjengelig eller 
i umiddelbar nærhet.

› Krever utbygging helt tilbake til regionalnettet – ofte 
flere km

› Alternativt kan batteribanker benyttes



Vollen
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› Kan per i dag tilknyttes opptil 2MW i 
nærliggende høyspenningsnett. 

› Det er i dag et pågående prosjekt 
som vil avlaste dette nettet når det 
er ferdig. Vil da kunne tillate opptil 
4MW totalt.

› Usikkert når dette prosjektet vil 
være ferdig. Anslår 1-2 år.



Vollen
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› Ved behov for mer må det legges ny 
kabel fra Heggedal 
transformatorstasjon.

› Foreslått trasé fra Heggedal (2,7km)

› Anslag 15 - 25 mill NOK



Slemmestad
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› Kan per i dag tilknyttes opptil 2MW i 
nærliggende høyspenningsnett. 



Slemmestad
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› Ved behov for mer må det legges ny 
kabel fra Bødalen 
transformatorstasjon.

› Foreslått trasé fra Bødalen (4 km)

› Alternativt til Heggedal (min 4,1 km) 
(«feil» netteier, annen konsesjon)

› Anslag 25 - 40 mill NOK
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Sak Ansvar Frist 

1. Presentasjonsrunde 

Alle deltakerne presenterte seg. 

  

2. Om arbeidet med ny kontrakt for hurtigbåt og arbeidet med 
samarbeidsmodell for infrastruktur  

Pedram Nadim (Ruter) orienterte om arbeidet med ny kontrakt. Forprosjekt 
som forbereder anbudsprosess for anskaffelse av hurtigbåter starter opp i 
januar. Det blir en anskaffelse med forhandlinger. Det vises til fremdriftsplan i 
presentasjonen. Fremdriftsplanen legger opp til at kontrakt inngås og at 
arbeidet med infrastruktur og ny båt kan startes opp sommeren 2022, slik at 
nytt tilbud kan settes i gang sommeren 2024. 

Ruters ansvar: Ruter anskaffer båttilbud, men drifter ikke selv. Bestiller 
tjenester, i dag fra Nordled. Kommer til å stille funksjonskrav, ikke detaljert 
kravspesifikasjon. Legger ikke føringer på om det skal være elektrisitet eller 
hydrogen.  

Marit Ulveseth (COWI) orienterte om arbeidet med samarbeidsmodell, se 
vedlagt presentasjon. 

  

3. Kartlegging av plansituasjon og prosess regulering/byggesak 

Elisabeth Øren Arvesen (COWI) orienterte om hva som kartlegges, spesielt om 
Slemmestad og Vollen, se vedlagt presentasjon. Hensikten er å vurdere 
handlingsrom, samt avdekke hindringer og utfordringer for etableringer av 
infrastruktur. Vi kartlegger dagens situasjon, planstatus, eiendomsforhold, 
infrastruktur i bakken, vurderinger av handlingsrom/muligheter, inkludert 
behov for videre plan- og byggesaksprosess.  
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Det benyttes GIS-basert datainnhenting med innsynsløsning for å sammenstille 
og innhente data, slik at dataene kan deles med alle som er involvert i 
prosjektet. Vurderingene samles i et notat. Innsynsløsningen ble vist i møtet.  

Vollen: Det kan være aktuelt med lading på Vollen. Det er gjort noen 
overordnede vurderinger av plansituasjonen, som viser at det er restriksjoner 
på muligheten for å gjennomføre tiltak. 

Ruter oppfordres til å sende Asker kommune innspill om arealbehov og forslag 
til bestemmelser/endringer til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens 
arealdel legges ut til høring 20 april. Mål om å vedta planen i løpet av høsten. 
Innspill til kommuneplanens arealdel kan eventuelt innarbeides i løpet av 
høringsperioden/før planen vedtas høsten 2021. 

Det er nylig vedtatt ny reguleringsplan for Vollen marina. Dersom det er behov 
for større tiltak ved Vollen må tiltaket reguleres. Deler av området som i dag er 
regulert til byggeområde er benyttet til innfartsparkering. De store 
utfordringene ved Vollen er innfartsparkering og busstilgjengelighet, og ikke 
utforming av bryggen.  

Vikens arbeid med samspillet mellom stedsutvikling og knutepunktsutvikling 
kan gi gode innspill til utviklingen av tettstedene langs fjorden. Asker sender 
over relevante dokumenter til Ruter og COWI. Fra COWIs side ble det 
understreket at stedsutvikling ikke tilhører dette prosjektet.  

Asker kommune eier hele underetasjen/kystkultursenteret av Maudbukta bolig 
og museum.  

Slemmestad: to alternative anløpssteder; dagens anløpssted og ved 
Norcemsstranda. Ruter har ingen planer om å flytte anløpssted. Finansiering, 
bygging og drift må avklares for nytt anløpssted. I tillegg må tilgjengelighet for 
gående og syklende avklares før endelig beslutning.  

Slemmestad kommer til å forandres en del i årene fremover, og nytt anløpssted 
har vært en viktig premiss for kommunens planarbeid. Kommunen orienterte 
om at utbyggerne arbeider med å tilrettelegge for adkomst til nytt anløpssted 
over kaiområdet, men det er ikke utarbeidet utbyggingsavtaler eller andre 
avtaler/samarbeid mellom offentlige og private aktører som sikrer bygging av 
anløpssted, god tilgjengelighet for alle og energitilgang til det nye anløpsstedet.  

Arbeidet med gjennomføring (gravearbeid/riving) av områdeplanen starter opp 
i 2021. Dagens aktiviteter i Vaterlandsområdet vil i stor grad flyttes opp til 
fabrikkområdet. Bulkstasjon flyttes til nordsiden av siloene. Sentralområdet 
frigjøres for byutvikling.  
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Det drøftes med Ruter om bussen skal ta en sving ned mot Vaterland. I 
utviklingen av Slemmestad er bedre båttilbud viktig både for utbyggere og 
kommunen. 

Slemmestad brygge, Norled og Brødrene Aa har etablert et felles prosjekt og 
søkt om statlig støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt om utslippsfri hurtigbåt. 
Ruter og kommunen er ikke involvert i dette arbeidet. Ruter og kommunen må 
vurdere hvordan dette prosjektet skal håndteres ved gjennomføring av 
anbudskonkurranse osv. 

Kommunen har et sterkt ønske om å følge opp løsningen med nytt anløpssted 
som ble vedtatt før jul. Kommunens infrastrukturfond til hurtigbåt kan brukes 
til etablering av nytt anløpssted. Kommunen sender over oppdatert informasjon 
om bruk av midler fra infrastrukturfondet til hurtigbåt. 

Det er behov for flere møter for å drøfte hvordan Asker vil følge opp de 
konkrete planene som er vedtatt. Ruter/COWI skal også ha et tilsvarende møte 
med Statsforvalteren og Viken. Asker jobber videre med 
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Kan man beholde det gamle 
anløpsstedet mens det nye bygges? Dette må man følge opp.  

Asker kommune etterlyser kartlegging av anløpssted for Sætre. Kommunen 
skal starte opp arbeid med ny regulering for Sætre sentrum, og ønsker å 
vurdere mulig plassering av anløpssted. Kommunen arbeider også med å få på 
plass et fremtidig anløpssted på Tofte. Ruter har per i dag ingen konkrete 
planer om å utvide båttilbudet til Sætre og/eller Tofte, men tar med ønsket om 
kartlegging av Sætre tilbake til arbeidet med framtidig hurtigbåttilbud. 
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Vår 21 

 

 

4. Energitilgangen til Vollen og Slemmestad 

Pål Espen Jensen orienterte, se vedlagt presentasjon. Ruter har kontakt med 
nettselskapene. Vollen, Slemmestad og Sætre ligger i området til hvert sitt 
nettselskap.  

Energibehov for båt er estimert til 1-2 Mwh tur/retur Slemmestad - Aker 
Brygge. Dette tilsvarer strømbehov for en middels stor industribedrift, og det er 
behov for stor effekt for lading. Ingen av dagens havner har stor effekt 
tilgjengelig eller i umiddelbar nærhet i dag.  

Vollen: opptil 2 MW i nærliggende høyspentnett i dag, som vil økes til 4 MW. 
Dersom det er behov for større effekt kan det legges ny kabel fra Heggedal. 
Anslag 15 – 25 millioner NOK. 

Slemmestad: kan per i dag tilknyttes opp til 2MW i nærliggende høyspent. Ved 
behov for effekt over 2MW må det legges ny kabel fra Bødalen 
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transformatorstasjon. 4 km trase koster anslagsvis 25-40 millioner NOK. 
Alternativet er Heggedal, men det er en annen netteier og konsesjon. 

Ruter har kontaktet netteier for å varsle om mulig effektbehov til båt. 
Stedsutviklingen i området vil også kreve strøm, og netteier har ansvar for å 
koordinere og bygge ut for framtidig behov.  

Anslaget for strømbehovet er usikkert og avhengig av valg av materiell og 
rutemønster. Kostnader for å etablere nødvendig effekt er avhengig av når det 
sendes inn bestilling av strøm og tilgjengelighet. Det kan være aktuelt med en 
delingsmodell her, så det er viktig å få oversikt over hvem som kan samarbeide 
og eventuelt dele regningen for strømtilførsel. Dette er prosesser som tar tid. 
Det tar omtrent et år før man får tilbakemelding fra nettselskapene.  

5. Asker kommunes planer 

Sølve Jerm Brenn (Asker kommune) orienterte. Det jobbes med å få på plass 
nye løsninger for matebusser, sykkelparkering, bysykler/sparkesykler, 
innfartsparkering og tilgjengelighet for alle. Det er satt av 1 million NOK til et 
mulighetsstudie/forarbeide med disse løsningene. I samarbeid med Ruter er det 
utarbeidet mulighetsstudier for tre nye matebusser. Det er satt av 10 millioner 
NOK til et prøveprosjekt for å øke bruken av hurtigbåtene som del av 
"Markedstest B20". Forholdene rundt tiltak for matebuss avhenger av 
utviklingen rundt korona. Opprinnelig frist er oktober, men kommunen håper å 
forlenge perioden med utprøving av tiltakene.  

Midler fra infrastrukturfondet kan brukes til bygging av den nye brygga i 
Slemmestad. Asker og Ruter må drøfte hvordan en sikrer gjennomføringen av 
de konkrete planene til Asker kommune i Slemmestad.  
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6. Samarbeidsprosesser og oppfølging av arealbruk 

Ønsker fra Asker til Ruter/COWI:  

Asker kommune ønsker innspill fra Ruter til kommuneplanens arealdel. Legge 
inn eventuelt forslag til ny arealbruk for anløpsstedene, spesielt i Vollen. 
Innspill til arealbruk/formål og bestemmelser sendes til Ingeborg Fønstelien. 
Det er en fordel om innspillene kommer inn før førstegangsbehandlingen. COWI 
utarbeider innspill som må forankres hos Ruter.  

Asker ønsker også innspill til Sætre, Filtvet og Tofte. Ruter understreker at de 
ikke har planer for båt til disse anløpsstedene nå.  

Ruter/COWI: Det er behov for et oppfølgende møte for å avklare gjennomføring 
av de konkrete planene for Slemmestad.  
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Faste saksbehandlere og kontaktpersoner ønskes som arbeider med regulering 
og byggesak. Asker kommune kan ikke øremerke saksbehandlere til oppfølging 
av hurtigbåt nå, men Sølve Brenn Jerm vil inntil videre være hovedkontakten 
inn til Asker kommune. 

COWI ønsker også innspill til kontaktpersoner i ulike instanser som Asker har 
kontakt med. Mads Lindahl i Viken har oversikt over hvilke kontaktpersoner 
som er viktige.  

Det legges opp til et nytt møte i januar/februar for å diskutere mer detaljer 
rundt tidsløp, for eksempel forventet tidsbruk for byggesak for etablering av 
energiinfrastruktur. Mulig også andre i Asker kommune bør være med på slike 
diskusjoner (regulering, byggesak).  

Asker 
kommune 

 

COWI 

 

Ruter/ 
COWI 

Løpende 

  

 

 

Jan./ 
febr. 

7. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

  

 



  Notat 14.01.2021 
 

Innspill til Asker kommunes revidering av kommuneplanens arealdel 
Hurtigbåtanløp 
 
 
Vi tenker det kan gis føringer om formål rundt bryggene, men det er for tidlig å konkretisere areal for 
ladeinfrastruktur. Hvis man ikke ønsker å avgrense anløpsstedene i det hele tatt, er et alternativ å legge 
anløpsstedene inn som punkter. Det gir ikke den samme juridiske sikringen av et areal, men det gir et tydelig 
signal om ønsket bruk av området.  
  
Når det gjelder Slemmestad bør kommuneplanen åpne for anløp på begge steder. 
 
Innspill til bestemmelse om forbudsgrense mot sjø 
Både anløpsstedet i Vollen og anløpsstedet i Slemmestad ligger innenfor forbudsgrense mot sjø i gjeldende 
kommuneplan, hvor det er bestemmelser om at det ikke tillates nye tiltak. Det vises til § 8.1 i gjeldende 
arealdel for tidligere Asker kommune og § 6.27.1 i gjeldende arealdel for tidligere Røyken kommune. I 
kommuneplanen for Røyken er det i tillegg en bestemmelse (§ 6.27.2) som åpner for unntak fra byggeforbudet 
for en rekke tiltak. Offentlig nyttetrafikk på sjøen er ikke nevnt i disse unntakene. For å ivareta muligheten for å 
gjøre tiltak i forbindelse med anløpsstedene for hurtigbåt kan det tas inn en tilleggsbestemmelse til § 8.1 som 
åpner for unntak fra forbudsgrense mot sjø for offentlig nyttetrafikk, med f. eks. følgende formulering: Det er 
unntak fra byggeforbudet langs sjø for tiltak som er knyttet til offentlig nyttetrafikk på sjøen. 
  
Innspill til plankart og bestemmelser ved anløpssted for hurtigbåt i Vollen 
En del av dagens brygge, samt tilhørende leskur og sykkelparkering ved eksisterende anløpssted, ligger 
innenfor område avsatt til grønnstruktur i gjeldende KP, hvor det kun tillates tiltak som fremmer friluftsliv, lek 
og rekreasjon. Kommuneplanen anbefales endret slik at det tydeliggjøres at dagens anløpssted på Vollen skal 
opprettholdes og at det kan videreutvikles med tiltak for lading av utslippsfrie båter og evt. andre 
tilretteleggingstiltak (venterom, sykkelparkeringsfasiliteter ol.). (Mulig lokalisering av et terminalbygg er grovt 
tegnet inn basert på illustrasjon i saksfremlegg til formannskapssak om kommunale tiltak for å styrke hurtigbåt, 
se kart). 
  
Da arealbehov og plassering av evt. ladeinfrastruktur ikke er avklart per i dag er det vanskelig å avgrense en 
eksakt sone til dette nå. Dette betyr at det må settes av en relativt stor sone, som fort kan oppfattes som 
konfliktfylt med tanke på at man er i strandsonen. Man bør også se på muligheter for å samordne evt. tekniske 
anlegg for lading med kommunens planer for tilrettelegging med venterom og utvidet sykkeltilrettelegging mm, 
slik at man utnytter arealene mest mulig effektivt. 
  
I stedet kan en mulighet være å sette av kun selve bryggen til samferdselsformål - hovedformål 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur KP-kode 2001. Hvis det må angis underformål er det evt. KP-kode 
2040 (havn) som må brukes. Se foreslått avgrensning av samferdselsformål i grått: 
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Alternativt kan anløpsstedet angis med punktsymbol Kollektivknutepunkt på plankartet. 
  
I tillegg kan det tas inn bestemmelser til grønnstrukturformålet (og evt. formål offentlig tjenesteyting), som 
åpner for at det kan gjøres tiltak for å videreutvikle anløpsstedet innenfor området. En bestemmelse som kan 
knyttes til formålet kan være: Innenfor området kan det gjøres tiltak for å tilrettelegge for hurtigbåt, i form av 
teknisk ladeinfrastruktur og tiltak for reisende. 
  
For sjøarealene er hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag, som er brukt i gjeldende kommuneplan, 
dekkende for at området kan brukes til offentlig sjøtransport. 
  
Innspill til plankart og bestemmelser ved anløpssted for hurtigbåt i Slemmestad 
I påvente av at anløpssted for hurtigbåt i Slemmestad avklares bør kommuneplanen gi mulighet for både å 
opprettholde dagens anløpssted og å flytte anløpsstedet til Norcemstranda. Dagens anløpssted ligger innenfor 
sentrumsformål i gjeldende kommuneplan, som ikke omfatter samferdselsformål. Dersom kommuneplanen 
fastsetter at områdereguleringen for Slemmestad sentrum og detaljreguleringen for Norcems anlegg gjelder 
foran kommuneplanen, vil begge anløpsstedene være ivaretatt. 
  
I tillegg kan også anløpsstedene her tydeliggjøres med eget formål, evt. punktsymbol på plankartet: 
  

• Selve bryggeområdet for dagens anløpssted kan avsettes med samferdselsformål - hovedformål 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur KP-kode 2001. Hvis det må angis underformål er det evt. 
KP-kode 2040 (havn) som må brukes. Se foreslått avgrensning av område. 

• For nytt anløpssted kan o_GAA1 og o_GAA2 legges inn som grønnstruktur kombinert med annet 
hovedformål (samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur), kode 3900. 

• Alternativt kan det brukes punktsymbol Kollektivknutepunkt på begge anløpsstedene. 
• For sjøarealene bør hovedformål Bruk og vern av sjø og vassdrag brukes, evt. underformål farled. Bruk 

av underformål, f. eks. friluftsområde, er begrensende for motorisert sjøtransport. 
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Til: Asker kommune

Dato: 15.09.2020

Innspill til kommunepl anarbeidet - Areal del en
herved sendes en påminnelse om innspill til temaer som med fordel kan diskuteres i prosessen når en ny
kommuneplan for nye Asker kommune etter kommunesammenslåing skal etableres.

Innspillet gjelder følgende tema:
- Hybler/generasjonsdeler vs selvstendige boenheter + kjøkkenpolitiet
- Antall boenheter på boligtomter
- Fleksibilitet i forhold til nye boformer
- Fleksibilitet i utnyttelse – f.eks. passivt hus
- Vanskelig regelverk

Vi vedlegger også noen leserinnlegg fra Budstikka – forut for siste kommuneplanrullering i høst 2017, samt
et vedtak fra departementet som en oppfølging av Oslo Kommune men som gir en mektig anmodning til
forvaltningen om å ha klare regler som ikke åpner for ulike tolkninger.

Hensikten med innspillet er å spille på lag med kommunen (samspill og medborgerskap), og bidra til
forutsigbarhet og fornuftig ressursbruk, sammenholdt med hensiktsmessige, fleksible og bærekraftige
løsninger i en stor ny kommune.

Komplisert regelverk – KP § 20.7, -8, -9 + reguleringsplaner + pbl ++
For innbyggere, utbyggere og søkere som oss som har mange byggesaker i kommunen, oppleves det som
at regelverket i gamle Asker kommune er tungt og komplisert - både å forvalte for administrasjonens egne
ansatte og for oss profesjonelle rådgivere til befolkningen ute i kommunen. Det fører til at
administrasjonen både oppfordrer til, eller at søkere selv må ta initiativ til, å søke dispensasjoner i mange
byggesakene, «for sikkerhets skyld». Dette gir mindre forutsigbarhet i prosess og resultat, og er
fordyrende for begge sider av bordet fordi saksbehandlingen blir mer omfattende, noe som reflekteres i
høy selvkost, og følgelig ganske stive byggesaksgebyrer sammenlignet med andre store vekstkommuner
(ref. undersøkelse fra Forbrukerrådet, referert i Budstikka vinter 2020).

Også privatpersoner opplever slike tunge og kostbare prosesser, uten at det er lett å forstå hva det tjener
samfunnet?

Slik vi ser det ligger mye av kimen til dette i at kommunen har et vell av gamle reguleringsplaner som
ikke lenger har relevans i dagens bilde. Det er kjent at det allerede i slutten 1990-tallet er lagt ned stort
arbeid i å evaluere disse gamle planene, og systematisere, slik at man til slutt kan velge ut noen få som
må beholdes, og la resten erstattes av kommuneplanbestemmelser. Hvorfor ikke videreføre dette?

Det vil være svært arbeidsbesparende både for administrasjonen og for innbyggere, utbyggere og søkere,
skape mindre misforståelser og færre irritasjonsmomenter mellom saksbehandlere og kunder (bedre
arbeidshverdag og arbeidsmiljø), og til syvende og sist gjøre regningen mindre for innbyggerne, som
betaler både for byggeprosjekter, gebyrer og skatter.

Ny kommuneplan for nye Asker bør således benytte anledningen til å starte på nytt med å formulere
bestemmelser, og invitere til bred medvirkning, slik at en for hver regel kan stille seg spørsmålet om
hensikten, og praktiseringsmuligheter.
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Kommuneplanens samfunnsdel som er basert på FNs bærekraftsmål må bli et mektig styringsverktøy for
Nye Asker kommune, herunder legge føringer for kommuneplanens arealdel med gode robuste
bestemmelser som ikke bare gir bærekraft og fleksibilitet, men som også gi kommunens ansatte en bedre
hverdag. Forståelig og tålelig regelverk med bred og god forankring frigjør ressurser slik at selvkost
reduseres, arbeidsplassene blir tryggere, og saksbehandlingstid kan reduseres i plansaker og byggesaker.

Kjøkkenpoliti, generasjonsboliger og antall boenheter på boligeiendommer
Det har blitt skrevet flere debattinnlegg i Budstikka fra Askers byggebransje om den nye definisjonen av
boenheter i kommuneplanens retningslinjer (s. 47) som ble vedtatt i siste revidering av kommuneplanen
(vedtatt 14.11.2017). Denne bestemmer at den nasjonale regelen om at man får lage hybler i sin egen
bolig ikke gjelder i Asker, hvor kjøkkenbenken er den utløsende faktoren som gjør en kjellerstue til en
hybel. Arild Eikaas i 1-2-3 Arkitekter skrev innlegg 28.08.2017, Knut Mikkel Normann 23.09.2017 og
Marthe Wold Papa i Boxs Arkitektstudio 07.11.2017, hvor det ble forsøkt å informere og å vekke Askers
innbyggere og politikere til å forstå hva som var i ferd med å skje. Vi deltok også på et dialogmøte med
administrasjonen 29.08.2017 hvor vi luftet vår bekymring.

Vi fryktet at det som allerede var tung og vanskelig saksbehandling skulle bli enda vanskeligere når man i
tillegg måtte redegjøre for om kjøkkener er laget for familiens bruk eller er en kamuflert hybel. Dette er
en regel som er svært vanskelig å skjønne for den vanlige mann i gata. Hvorfor skal kommunen
bestemme hvor mange kjøkkener vi får lov til å ha hjemme? De får kommuner jo faktisk ikke det ifølge
lovgiver. Men så gjør de det i Asker plutselig allikevel.

Med bakgrunn i nye oppslag i Budstikka vinter 2020 må vi vel dessverre slå fast at arkitektene i 2017
hadde rett: det har blitt et salig rot. Og har ført til rettsaker. Skal virkelig kommunen bruke ressurser på å
telle kjøkkener?

Og hvordan skal dette forvaltes når kommunedirektørens representanter selv i Formannskapet og Utvalg
for plan- og byggesak bekrefter at ekstra kjøkken i godkjente oppholdsrom ikke er søknadspliktig?
Hvordan skal man forklare innbyggere at kommunen kan foreta ulovlighetsoppfølging for forhold som ikke
må søkes?

Mange der ute ønsker seg fleksibilitet. De ønsker å kunne ta seg av nær familie som i perioder er
pleietrengende, noen trenger bistand fra au pair, andre er unge etablerere som sårt trenger en liten -men
verdifull- inntekt i en periode, eller de har nesten-voksne barn som trenger mer selvstendighet samtidig
som de ikke har ressurser til eller ønske om å forlate redet helt enda.

Ingen av disse scenarioene bidrar til en eksplosjon av antall beboere. Husene blir ikke større enn de er, og
det kommer heller ikke til å være plass til mange flere mennesker enn før, da antallet oppholdsrom ikke
øker ved utleie, og det heller ikke er noe sammenheng med antall kjøkken.

Frykten for at slike hybler vil sprenge kapasiteten i kommunens infrastruktur er overdrevet, det har jo
tross alt vært normen i de norske hjem å installere seg slik fram til regelendringen i gamle Asker kom for
ca. 2 år siden. Og i det som tidligere var Røyken og Hurum (Asker midt og syd) følger man fortsatt
nasjonale standarder på dette området – hybler (ikke selvstendige boenheter) er ikke søknadspliktige, og
medregnes ikke i begrensningen for antall boenheter på en eiendom.

Den eneste forskjellen er at mange som nå ønsker seg byggeprosjekter med slik fleksibilitet plutselig
risikerer å få en ulovlighetssak på seg, med tilhørende voldsom retorikk i brev som sendes ut fra
kommunen. Innbyggere og søkere føler seg kriminaliserte fordi man ikke har klart å navigere i et
regelverk som går på tvers av fornuft og nasjonale regler.

Og hvorfor skulle det plutselig bli et så alvorlig problem i Asker hvis andre kommuner kan tillate det?
I Trondheim ble et vedtak om å tillate hybler (nettopp fordi det ikke gjelder separat boenhet) bekreftet av
Kommunal Departementet. Dokumentasjon på dette kan oversendes.

Det er kjent at lovlighet av Askers kommuneplan 2018-30 etter svært lang saksbehandling har blitt
akseptert av Fylkesmannen. Fylkesmannen påpekte dog at hun ikke hadde vurdert arkitektenes innspill
som var sendt inn i saken, da det ikke var klart om dette var sendt inn på vegne av mindretallet som
hadde bedt om lovlighetskontrollen.

Stortinget har for øvrig nylig bedt kommunaldepartementet om å se på reglene for hybler, og
høringsperioden gikk ut 1. september i år. Etter flere år med mykere regler for hybler har de sett
seg nødt til å definere tydeligere hva som er greit og ikke. I sitt høringsnotat redegjør de for at de
ønsker å komme ‘hyblifisering’ til livs. Dette definerer de som «næringsmessig ombygging av
boligseksjoner til en rekke hybler med et antall beboere som boligen ikke har vært bygd for» og
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setter dette i sammenheng med at hele gårder i Oslo har blitt kjøpt opp av én utvikler og at alle
leilighetene har blitt bygget om til små hybler for korttidsleie. Samtidig ér det et ønske om å
utnytte eksisterende boligmasse og de ressursene som allerede finnes.

Når man ser konteksten det her er snakk om er det åpenbart at det ikke er kjellerhybler, anneks,
eller de rommene som et familiemedlem får låne i stedet for å oppta en sykehjemsplass, som
regelendringen er ment å hindre. Ingen av disse scenarioene er knyttet til stor næringsmessig
fortjeneste, ei heller stor belastning på infrastrukturen - kanskje heller det motsatte.

Et tilsvarende syn har også Bygningsrådets leder klart gitt uttrykk for var hensikten med
kommuneplanens særregel i 2017 (se streaming fra KP-møte 14.11.2017 – 43’). Så med denne
nasjonale regelendringen på vei, faller vel hensikten bort at Asker forsvarer en særregel?

Det anbefales at Askers særdefinisjon hvor ikke-selvstendige boenheter (hybler / generasjonsdeler) blir
definert til å være selvstendig allikevel frafalles i ny kommuneplan.

I kommuneplanens planprogram kan kommunestyret allerede vedta et signal, som vil måtte følges opp
når arealdelen med bestemmelser utarbeides og vedtas. Et slik signal vil i en mellomperiode gi grunnlag
for dispensasjonsbehandling i ft gamle Askers kommuneplan 2018-30, som har uheldige virkninger.

Vedr tomteutnyttelse i ft antall boenheter i våre kommunedeler er status som kjent:
• i tidligere Hurum er det lov å etablere flere boenheter per boligeiendom. Flere boenheter med gitt

BYA-krav og eiendomsstørrelse medfører at boenhetene naturligvis blir mindre store. Noe som
kan være et forsvarlig insentiv miljømessig i ft bærekraftsmål. Antall boenheter på en eiendom i
Asker syd får således sine naturlige begrensninger gjennom materielle krav.

• I tidligere Røyken kan man ha inntil to selvstendige sekundærleiligheter per boligeiendom,
uavhengig av om denne er bebygget med enebolig eller tomannsbolig.

• I Asker kan man ha en bolig med en sekundærleiliger/hybel per boligeiendom.

Kanskje tidligere Røykens ‘midt imellom-løsning’ vedr boenheter per boligeiendom er mest hensiktsmessig
å lande på i Nye Asker?

Mens reduserte tomtestørrelser kan vurderes i prioriterte vekstområder uten ressurskrevende reguleringer
- så lenge de materielle krav som adkomst, biloppstilling, BYA på 20%, høyder for småhus og minste-
uteoppholdsareal ivaretas.

Arkitektene Randi Slåtten, Wilhelmine E. Thuv og Helle Sjåvåg skrev et innlegg i Budstikka 29.08.2017 om
at reglene burde samkjøres og forenkles i tråd med reglene til de kommunene som skal slås sammen.

Hvis Asker skal være så restriktive i forhold til utbygging (eller registrering av nye «hybler») i Askers
boligområder vil det naturlig føre til full byggestopp i Røyken og Hurum, som har såpass mye større
avstander mellom kollektivknutepunktene.

Nye boformer
Flere oppfatter at den berømte eplehagefortettingen av og til får det til å knake i sømmene i de
eksisterende boligområdene. Noen er skeptiske til forandring samtidig som andre ser muligheter for å
tjene noen ekstra kroner på å selge ut ledig areal.

Dét, kombinert med ovennevnte ønsker om fleksibilitet, fører med seg at mange ønsker å bygge boliger
på en litt annen måte nå enn det har blitt gjort i tiårene før.

Når dyre tomter bebygges, er det viktig med en god og balansert utnyttelse som gir bokvalitet og er
bærekraftig. Slik at man unngår at rigid regelverk fremtvinger for tung utnyttelse med for store ikke
bærekraftige eneboliger/tomannsboliger, fordi alternativer mangler.

Kommuneplansjefen har på informasjonsmøtene gitt klare innspill om at det ikke lenger er behov for
eneboliger og tomannsboliger i Asker. Det er behov for leiligheter.

Innspillet er klar, men her overser en behovet for muligheter for rekkehus-bebyggelse / konsentrert
bebyggelse uten å bygge blokk.

Vi ser at dette kan gi en hensiktsmessig samfunnsutvikling: et stadig økende ønske om å kunne bygge
boliger hvor det er plass til flere enheter, men som fortsatt har et småhuspreg: et eksempel er det som
meglere ofte kaller ‘eneboliger i rekke’. Dette faller mellom to stoler i byggesaker i Asker fordi det
oppfattes som en kombinasjon av to forskjellige definisjoner.
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I en byggesak i Asker kan det nemlig ikke være både/og, det må være  enten  enebolig  eller
rekkehus/kjedet enebolig fordi enebolig faller i kategorien ‘frittliggende småhus’ mens rekkehus/kjedet
befinner seg i kategorien ‘konsentrert småhus’, og disse to settes opp som motsetninger til hverandre.
Det kan være vanskelig å forstå for den vanlige innbygger, for det er jo slettes ikke umulig å verken tenke
tanken eller å bygge dette, men for plan og bygg er det umulig å gi tillatelse til uten tunge
dispensasjoner, eller krav om regulering.

Kunne det da være mulig å tenke seg at man kan gi administrasjon hjemmelen til å akseptere boformer
og småhus som er litt mer i tråd med den utviklingen samfunnet allerede har begynt på? Vi kan gi innspill
og forslag!

Alternativet er at småhusområder kjøpes opp av utviklere, slik man finner sted rundt Bekkestua, og som noen
har startet med rundt Billingstad stasjon, for så å omregulere småhusområdet for boligblokker.

Felles atkomst og realsameier – KP § 14.7
En annen regel gamle Asker kommunen har som avviker fra det nasjonale regelverket er hva
administrasjonen vil godta i en atkomstsituasjon for eiendommer. Dersom det er flere boliger som deler
samme atkomst krever Asker kommune i byggesaker at det lages en ny reguleringsplan med et fellesareal
og at dette arealet organiseres i et realsameie. Kommunen går altså langt inn på det privatrettslige i å
bestemme eierform. Noe som ikke er nødvendig: Plan- og bygningsloven sier at slik  bruk  skal tinglyses,
og en tinglysning kan ikke slettes fra kommunens registre uten at begge sider er enige, fra og med
tinglysningen og i all fremtid.

I gamle Asker er dette derimot ikke regnet trygt nok. Dette er noe underlig i og med at et realsameie ikke
nødvendigvis påvirker bruksrett, da bruksrett følger avtaler og ikke med nødvendighet eierforholdet. Dette
er fordyrende og kompliserende. Det er mange som da må kjøpe ekstra eiendom, som oppleves som en
problematisk ekstrakostnad i noe som allerede er et av de dyreste prosjektene vanlige mennesker går
gjennom i løpet av et liv. Og dette er tilsynelatende unødvendig, når det nasjonale lovverket vårt sier at
en tinglysning er tilstrekkelig.

Fylkesmannen har også opphevet et vedtak i gamle Asker hvor administrasjonen med bakgrunnen i
gjeldende kommuneplanens §14.7 hadde stilt krav til etablering av et realsameie, der det allerede var
etablert / kunne etableres tinglyst bruksrett. FM mente i sak 16/7718 (Åstadveien 22) at kommuneplanen
ikke kan gå lengre i å kreve sikring av adkomst, enn Pbl.§27-4 allerede gjør. Det vises også til KMDs
veileder ‘Grad av utnytting’ hvor det fremkommer at private adkomster kan opprettholdes som boligareal,
og ikke behøves omregulering til veiformål.

Endring av praksis for adkomster i tråd med FMs vedtak og KMDs veiledning vil være ressursbesparende,
redusere selvkost, samtidig som grunneiere får en mer hensiktsmessig utnyttelse av sine eiendommer.

Fornuft og fleksibilitet i saksbehandlingen
Med et såpass komplisert regelverk å forvalte virker det som at Askers administrasjon har blitt tvunget ut i
en situasjon hvor de for å være helt sikre på at de har ryggdekning i ethvert tilfelle stadig vekk endrer
praksis og fornye tolkninger av til dels svært gamle planer. Ref. blant annet ‘dispensasjoner for
sikkerhetsskyld’ – se ovenfor.

Å kunne saksbehandle med fornuft og skjønnsmessige vurderinger basert på erfaring kommer langt bak på
prioriteringslista.

Å få til rasjonelt gode løsninger, men som går på tvers av det formelle regelverket, byr på langvarige og
vanskelige prosesser med høye saksgebyrer på grunn av høy selvkost.

Arkitektonisk frihet har vært viktig hensyn og intensjon i den politiske behandlingen av
kommuneplanrullering i gamle Asker både i 2014/15 og 2017, men tidspress på formulering av
bestemmelser har ikke gitt fullgode bestemmelser.

Det vil kanskje av og til være en fordel både for den som skal bygge og for naboer, at man får bygge
utover på tomta, men med lav bebyggelse for å få alt på én flate, kontra å bygge i høyden med
medfølgende trapper som kan være vanskelige å forsere (universell utforming), og tap av sol, utsikt og
luftighet for naboene.

Dette vil kunne løses med differensierte regler som tillater f.eks. 25% grad av utnytting (inkl. parkering
ref. gamle Røykens kommuneplan) dersom man vil bygge maks gesims-/ mønehøyde (ca. 2 etasjer), eller
f.eks. 30% dersom man bygger i ca. én etasje, som i dag normalt vil være en dispensasjonssituasjon,
men som kommunen avslår blankt heller enn vurderer. Det er jo merkelig, all den tid de ofte krever både
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3 og 4 og 5 dispensasjoner i enklere saker slik at forhold utenfor «normalen» kan vurderes frittstående, og
ikke skape presedens i disse gamle planene som vi allerede har nevnt er problematiske.

Altså: kan man få en mer lempelig tilnærming til fleksible utbyggingsformer gjennom å differensiere
utnyttingsreglene i en ny småhusplan hvor utnyttelse og høyde bringes i sammenheng?

Regler for passivhus
Tilsvarende lempelighet kunne man også tenke seg å vise passivhus, eller andre mer bærekraftige
løsninger (Future Built og lign.).

Det er idag et økt fokus på miljøvennlighet og at byggebransjen er en av verstingene på dette området.

Vår erfaring er at mange privatpersoner kvier seg for å bygge passivhus av den enkle grunn at man må
bygge såpass tykke vegger og tak for å oppnå passivhusstandarden at man rett og slett mister en del
plass inne. Det kan regnes direkte om i kroner og øre i tap av boareal, og mange kan ikke ta seg råd til
dette.

I dag gis det kun noe redusert gebyr, som er forsvinnende lite på et byggeprosjekt, slik at dette ikke gir
noe insentiv. Også Enova-støtte oppleves erfaringsvis som lite hensiktsmessig, da de dokumentasjonskrav
som stilles for å få støtte medfører økte konsulentkostnader som overstiger støtten i vanlige
boligprosjekter.

Som et insentiv og en hjelpende hånd til dem som ønsker å gi et bidrag i klimakampen kan kommunen
velge å lage regler som hjelper innbyggerne på vei ved å gi et eget unntak fra de generelle høydereglene
og grad av utnytting for passivhus (eller andre mer bærekraftige løsninger). Det er ikke så mye som skal
til, vi foreslår å tillate 20 cm ekstra gesims- og mønehøyde, og f.eks. 1% ekstra BYA.

Avslutning
Mangt og mye kan sies om dette og mange flere temaer (f.eks. rydde opp i uklar praksis knyttet til TEKs
krav om slokkevann, i ft departementets klare signaler og Fylkesmannens vedtak i sak Jacob
Neumannsvei 44 – krav om brannkum før MBT, rydde opp i feil praksis i gamle Asker knyttet til pergola
som noen ganger medregnes i BYA og BRA, gjennomgang av praksis for takterrasser), men vi har forsøkt
å begrense oss i denne oversendelsen.

Vi svarer derimot gjerne utfyllende dersom det skulle være spørsmål.

For bedre samspill og medborgerskap anbefales at brukerrådet for plan- og byggesaker gjenopprettes. Her
vil det etableres en arena hvor det vil kunne være mulig til å gå dypere inn i problemstillingene, og bidra
til å finne og formulere praktiske løsninger.

Takk for oppmerksomheten!

Vennlig hilsen

Driv Arkitekter
1,2,3 Arkitekter
Boxs Arkitektstudio
Helle Sjåvåg siv.ark MNAL
Siv.ark MNAL Randi Slåtten
Platou Arkitekter
Jones Arkitekter
Hartmann Arkitekter
Fristed Arkitekter
dr.Wenche Meyer-Olsen siv.ark.MNAL
Opedal arkitektfirma

Vedlegg:
- 4 leserinnlegg i Budstikka forut for siste kommuneplanrullering (2017) – fortsatt aktuelle.
- KMDs vedtak 16.8.2019
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Nye E-Klasse stv. plug-in hybrid!
Samme smarte bilen. Bare raskere.

E 300de stv. AMG Edition

Nå
kr 5.500,-pr

mnd

Kan leveres med hengerfeste.
Kjøpspris 709.000,-. Rente 0,99%

Bestill prøvekjøring

Startleie/etabl. geb: kr 99.000,-. Totalkostnad kr 297.000,-. Leiebeløp er basert på 36
mnd/30.000 km. Nom. kampanjerente 0,99%.

Annonse

Debatt

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere. SEND INN INNLEGG

Byggeendringer i Asker

ASKER: - Hvis forslaget blir vedtatt ved neste politiske behandling, vil Askers huseiere eksempelvis miste retten til å etablere hybelleilighet, slik det har vært prakt…

Hvorfor innskrenke eiers bruksmuligheter på egen bolig?

Arild Eikaas, 1.2.3 ... Sivilarkitekter AS

28. august 2017, kl 09:08
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I forbindelse med at Askers politikere har lagt ut rådmannens forslag til endrede

kommuneplanbestemmelser til o entlig høring er det flere punkter Askers befolkning

bør være oppmerksomme på.

Hvis forslaget blir vedtatt ved neste politiske behandling, vil Askers huseiere

eksempelvis miste retten til å etablere hybelleilighet, slik det har vært praktisert i

Asker i generasjoner.

Saken er den at kommunens saksbehandlere i de siste månedene har etablert en ny

og ikke hjemlet praksis vedrørende det som populært kalles «hybel» eller au-pair-

leilighet, altså en avgrenset del av boligen som har sove-/oppholdsrom, bad og

tekjøkken, og egen inngang, men som er tilgjengelig fra boligen via åpning/dør, og

uten krav til brann- og lydskille.

Undertegnede har siste halvår hatt byggesaker hvor eierne oppfatter varsel om avslag

for slik au-pair-leilighet som uforståelig og meningsløs.

Har en del av boligen egen inngang, oppholdsrom og bad er det greit, men dersom

det i oppholdsrommet plasseres tekjøkken er tiltaket etter kommunens nye praksis

plutselig ikke lenger lov, da kommunen «anser dette som ny boenhet».

Eksempler på dette er sakene 17/12455 – 17/12300 – 17/1706, tilgjengelig for

interesserte på kommunens nettsted.

Det har frem til nå vært lov å ha så mange kjøkken en ønsker i sin bolig, og det er

også helt i tråd med statlige retningslinjer. Dette bekre es fra Kommunal- og

moderniseringsdepartementet i brev så sent som 30. juni 2017 ref. 17/3066-2, samt

9. januar 2017 ref. 16/3352-7.

Kommunens praksis de siste måneder er på kollisjonskurs med våre sentrale

myndigheters vurdering av temaet, og når kommunen «anser at det er ny bruksenhet»

nnes ingen hjemmel i forskri eller vedtekt, hvilket må være grunnen til at

administrasjonen nå ønsker å lage enda en «spesialregel» for Asker.

Det er uforståelig at plan og byggesak neglisjerer departementets avklaring.

Hellvik Hus Til nettsted

Kampanjetilbud

Signer kontrakt innen 1 . desember, få oppgradering til vedlikeholdsvennlig
pakke.

ANNONSE

Annonse
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DEL

Vår klare oppfatning er at Asker kommune allerede har for mange «spesialregler»;

disse har over lang tid vist seg å skape uklarhet rundt fortolkning, fordi sentralt

regelverk derved ikke lenger samsvarer med de nisjoner og begreper.

Når politikerne vedtar å legge ut et forslag til o entlig høring er det normalt et uttrykk

for at dette er noe politikerne i prinsippet ønsker å gå for.

Ved formannskapsvedtaket om å legge kommuneplanforslaget ut på o entlig høring

var politikerne før sommeren imidlertid klar på at de ikke hadde fått tid til å sette seg

tilstrekkelig inn i forslaget; men av hensyn til samkjøring for

kommuneplanprosessene i Røyken og Hurum «måtte» de ikke bli liggende etter.

De vedtok derfor likevel legge den ut for o entlig høring og avvente hvilke innspill

som kom, for deretter å sette seg bedre inn i kommuneplanforslagets konsekvenser.

Tidspunktet for det er nå inne!

Det nye kommuneplanforslaget til innskrenkning av befolkningens bruksrett over

egen bolig synes underlig i forhold til at så vel sentrale som lokale politikere har

uttrykt ønske om en bedre/høyere og mer fleksibel utnyttelse av boligmassen i

områder hvor infrastrukturen i all hovedsak allerede nnes.

Det bør herske liten tvil om at en hybel som fungerer som en avgrenset del av

boligen, gir en stor bruksmessig fleksibilitet over tid; for eksempel som au pair mens

barna er små, som utleiedel innenfor egen bolig, et slags «bokollektiv» ved

økonomisk tø e tider, og som et godt alternativ for voksen ungdom til en mer

selvstendig boform hvor man unngår å bo aldeles oppå foreldrene, derved ikke

«tvinges» unødig tidlig ut på boligmarkedet.

Og ikke minst som generasjonsdel for slektninger som da kan utsette behov for

sykehjemsplass.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Våre politikere bør når kommuneplanen snart kommer til ny behandling, tenke seg

grundig om før man bevisst velger å begrense etablert praksis til boligeiernes ugunst.

Hellvik Hus Til nettsted

Kampanjetilbud

Signer kontrakt innen 1 . desember, få oppgradering til vedlikeholdsvennlig
pakke.

ANNONSE

Annonse
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Nye E-Klasse stv. plug-in hybrid!
Samme smarte bilen. Bare raskere.

E 300de stv. AMG Edition

Nå
kr 5 .5 00,-pr

mnd

Kan leveres med hengerfeste.
Kjøpspris 709.000,-. Rente 0,99%

Bestill prøvekjøring

Startleie/etabl. geb: kr 99.000,-. Totalkostnad kr 297.000,-. Leiebeløp er basert på 36
mnd/30.000 km. Nom. kampanjerente 0,99%.

Annonse

Debatt

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere. SEND INN INNLEGG

Asker dysser n ed byggeen drin g

UTBYGGING: - Nå foreslås det enda flere bestemmelser som innskrenker enda mer, skriver innsenderen. Her fra Vollen.

DEL

Flere innbyggere er blitt kjent med at Asker kommune rullerer
kommuneplanen.

Knut Mikkel Normann Olsen, 11. generasjon askerbøring

23. september 2017, kl 09:00

Flere har antagelig også hørt om at rådmannen vil innføre krav til større boligtomter

og ønsker å vanskeliggjøre hybler og praktikantdeler («telle antall kjøkken») stikk i

strid med departementets politikk.

Annonse

Annonse
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Les også: Byggeendringer i Asker

Hva betyr det for deg? Det betyr at du ikke får bygge tomannsbolig på den 1.200

kvadratmeter store tomten din, og du får ikke lov til å innrede kjelleren til en hybel for

tenåringen eller bestemor.

I tillegg har Rådmannen dysset ned oppmerksomheten rundt at Fylkesmannen faktisk

har igangsatt kontroll av lovligheten av Askers gjeldende kommuneplan på grunn av

ressurskrevende, problematiserende og feilaktig saksbehandling av en byggesak på

en tomt regulert i plan 151 (Gullhella) hvor Fylkesmannen endte med å oppheve Asker

kommunes avslag.

Samme problematikk gjelder også for cirka 60 andre reguleringsplaner – altså svært

mange tomter.

Problemet ligger i at kommuneplanens forvaltningsregler, som kommunestyret vedtok

16.6.2015 og som overstyrer bygningshøyder i eksisterende reguleringsplaner,

innskrenker grunneiernes rettigheter på flate og skrånende eiendommer, og dette ble

vedtatt under forutsetning av at overstyringen nettopp ikke skulle være

innskrenkende, noe også Fylkesmannen nå har påpekt i lovlighetskontrollen.

Nå foreslås det enda flere bestemmelser som innskrenker enda mer, på toppen av det

som har utløst kontrollen.

Attpåtil tåkelegges dette i de rapportene som bygningsrådet får fremlagt, slik at

kanskje heller ikke politikerne, rådmannens arbeidsgivere, er fullt ut klar over hva de

vedtar.

Til tross for at undertegnede og bygningsrådets referansegruppe med flere

arkitektkontorer varslet om denne innskrenkningen, har Rådmannen foran politikerne

rent ut benektet de alvorlige konsekvenser de endringene førte til for grunneiere.

Rådmannen ved kommuneplansjefen har nylig uttalt at rådmannen er opptatt av «å

tydeliggjøre at vi ønsker å opprettholde Askers særpreg som en bygd med halvannen

etasjes småhusbebyggelse, og sikre at ny bebyggelse tilpasses nåværende

bebyggelse.»

Halvannen etasjes bebyggelse? Askers forvaltningsbestemmelser har allerede i mer

enn ti år tilrettelagt for boliger med (over) to fulle etasjer (fullt brukbar underetasje og

fullt brukbart lo splan under saltak) på svakt hellende tomter. Da tomtene er dyre,

blir de som regel godt utnyttet.

Annonse
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Les flere artikler

Rådmannens utgangspunkt for formulering og tolkning av planverk er

oppsiktsvekkende. Disse er således i utakt med politisk vedtatte bestemmelser helt

fra kommuneplanens paragraf 3.7 i KP2007-20.

For det første kaller rådmannen innskrenkningen, som har skjedd og som ingen

politikere var orientert om forut for behandling og vedtak, en «forenkling».

For det andre misforstår rådmannen som nevnt ovenfor kommuneplanens klare

rammer for bygningshøyder tilbake fra 2007 når han i sitt tilsvar til Fylkesmannen i

pågående ulovlighetskontroll påstår «lite trolig at kommunestyret vil reversere

forenklingene».

For det tredje er det fortsatt slik at mange byggesaker blir rammet av dagens ulovlige

innskrenkning av bygningshøyder gjennom gjeldende kommuneplan, ref. de tidligere

nevnte 60 reguleringsplanene, med voldsom trenering av saksbehandlingen.

Rådmannen kan vel ikke tvinge gjennom sin oppfatning og innskrenkende

bestemmelser ved trenering av byggesaker gjennom å vedta en ny kommuneplan?

Dette forholdet må o entliggjøres i høringen, og politikerne må få en sjanse til å

debattere om dette er en ønsket utvikling i Asker.

Forholdet er så detaljert at det krever mye juridisk kunnskap. Politikerne trenger

trygghet for at det som legges frem i saksfremlegg fra administrasjonen, er objektivt

og korrekt, slik at de vedtak som fattes, er gjennomarbeidet, gjennomtenkt, og ikke

minst lovlige.

Rådmannen i Asker kan åpenbart ikke gi politikerne denne tryggheten, da rådmannen

på subjektivt grunnlag fortsatt prosederer sin egen sak overfor Fylkesmannen uten å

informere politikerne og uten å ivareta grunneiernes grunnleggende rettigheter.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

I beste fall bygger dette på misforståelser, men da er det kanskje på tide å få satt

søkelys på det så trollene sprekker?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.

SKRIV DEBATTINNLEGG

Annonse

Statsbudsjettet
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Kritisk til E18-
penger

Ny E16 i tunnel under
Sollihøgda klar i 2024

Dette betyr statsbudsjettet for Asker og Bærum

Full gass, men
bakom spøker Viken 400 millioner til E18, 768

millioner til Fornebubanen
Regjeringen gir penger
til felles billettsystem

Annonse

Jubel for nye avganger:
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Annonse

Debatt

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere. SEND INN INNLEGG

Bolig og h ybler i Asker

BOLIG: – Hvordan skal folk vite at de gjør noe ulovlig i Asker? spør innsenderen etter et vedtak i Asker bygningsråd som blant annet påvirker reglene for hybler. He…

DEL

Kjære rådmann, jeg har noen spørsmål til deg, i forbindelse
med at bygningsrådet forrige uke vedtok ny kommuneplan i
Asker.

Marthe Wold Papa, Boxs Arkitektstudio AS, Asker

07. november 2017, kl 09:00
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Jeg lurer på hvordan du har planlagt å håndtere den nye de nisjonen av «selvstendig

boenhet»?

Les også: Asker dysser ned byggeendring

Les også: Må ha 1,6 mål for å bygge tomannsbolig

Les også: Avvikende byggeregler i Asker

Dette er et tørt begrep som kanskje ikke sier lesere så mye. En boenhet er en

sammenstilling av de rommene du må ha for å kunne leve: stue/soverom/kjøkken og

bad.

Loven sier at disse rommene skal ha visse kvaliteter: nok takhøyde, vindu, boenheten

må ha parkeringsplass, hage og så videre. Har man to boenheter ved siden av

hverandre, en tomannsbolig for eksempel, må man i tillegg sikre mot brann og lyd

imellom.

Kommunal- og moderniseringsminister Sanner & co. bestemte i 2016 noen unntak

slik at man i boligen sin skal kunne få lov til å leie ut en hybel, helt lovlig, uten

plutselig å få to «boenheter», med alle kravene som følger.

Dette var et grep for raskere og billigere å få flere boliger i pressområder. Kriteriet for

å bruke disse er at det må være åpning mellom hybel og resten av huset, for

eksempel en trapp eller dør.

Forrige uke ble det vedtatt at dette ikke gjelder i Asker.

Problematisk, fordi man har scenarioer hvor alle disse rommene er i hver etasje,

brukbart for lovlig opphold, uten at tanken har vært å leie ut. Når man får behov for å

bygge om og be nner seg i en søknadssituasjon:

KLIKK HER FOR MER
INFO

Nå er det mange barn
som venter på

fosterhjem her i
Akershus

Delta på
informasjonsmøte

1 7. oktober
i Sandvika

Annonse

Annonse
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Vil du da betrakte dette som en enebolig, enebolig med ulovlig hybel eller ulovlig

tomannsbolig?

Eller, hva om man skal innrede kjelleren med en kjellerstue ved siden av

vaskerommet og etter hvert setter inn et kjøkken? Man kan ha så mange kjøkkener

man vil, og det er ikke søknadspliktig å sette dem inn.

Hvordan skal folk vite at de da gjør noe ulovlig i Asker?

Hvordan skal du nne ut av hvem som har kjøkken i kjelleren? Skal du opprette et

«kjøkkenpoliti» som gjennomfører kontroller i småhusområdene?

Hvordan skal kommunen holde styr på om et kjøkken ble satt inn før eller etter ny

plan: lage et «kjøkkenarkiv»? Utslagsvasker gjør ikke et helt kjøkken, et bord inntil

veggen ved siden av er ikke ulovlig: Blir det samlet sett et kjøkken?

Er tekjøkken greit? Hybelkjøkken med eller uten kokeplate? Mikrobølgeovn? Ølskap?

Eller, tenk på salg. Du kan ikke selge med ulovlig innredet kjeller, som kanskje var

lovlig før. Da må du søke før du selger. Kanskje du ikke klarer å få til takhøyde nok,

eller har stor nok tomt til en parkeringsplass og mer hage, hva gjør du da?

Du får solgt, men ikke med innredet kjeller. Tap minst 500.000 kroner på

kjøpssummen.

Kjære rådmann: Syns du dette er rimelig, når slike situasjoner ikke er ulovlige i

nabokommunene?

Annonse
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Les flere artikler

Er dere da klar over hvor mange ekstra krav, kostnader og ressurser denne

de nisjonen fører med seg? Lydisolasjon, brannsikring, vinduer og lysgraver som gir

dagslys, utsyn, rømningsvei, tilgjengelighetskrav, parkeringsplass, 50 kvadratmeter

hage … og du må søke!

Og er denne nye enheten større enn 80 kvadratmeter inklusiv utebod får du ikke lov.

Heldigvis får vi bare halvt gebyr på avslag ….

Skal vi få samme situasjonen i alle småhusområdene i kommunen, som nå pågår

med ulovlighetsoppfølging på Brønnøya?

Hva skal dere gjøre med boligstatistikken og knutepunktsfortettingen? Om det nå blir

registrert «selvstendige» boenheter i halvparten av småhusene, så er kvoten for

boligbygging brukt opp mange år fremover i hele kommunen.

Skal dere eller Fylkesmannen da innføre byggestopp?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

For å summere opp og sette det på spissen: Synes du virkelig kjøkkenpoliti er en

riktig disponering av kommunens ressurser?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.

SKRIV DEBATTINNLEGG

Statsbudsjettet

Kri ti sk ti l E 18-
p en ger

Ny E16 i tunnel under
Sollihøgda klar i 2024
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Nye E-Klasse stv. plug-in hybrid!
Samme smarte bilen. Bare raskere.

E 300de stv. AMG Edition

Nå
kr 5.500,-pr

mnd

Kan leveres med hengerfeste.
Kjøpspris 709.000,-. Rente 0,99%

Bestill prøvekjøring

Startleie/etabl. geb: kr 99.000,-. Totalkostnad kr 297.000,-. Leiebeløp er basert på 36
mnd/30.000 km. Nom. kampanjerente 0,99%.

Bertel O. Steen Asker & Bærum
Løxaveien 5, 1 351 Rud

Annonse

Debatt

Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere. SEND INN INNLEGG

Avvikende byggeregler i Asker

ASKER: – Et eksempel der Asker går i motsatt retning av andre kommuner er krav til tomtestørrelser, skriver innsenderne. Her et boligområde i Vollen.

DEL

I forslag til ny kommuneplan er det mange bestemmelser som
arkitekter med oppdrag i Asker, er uenige i.

Randi Slåtten, Wilhelmine E. Thuv og Helle Sjåvåg, sivilarkitekter MNAL
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Randi Slåtten, Wilhelmine E. Thuv og Helle Sjåvåg, sivilarkitekter MNAL

29. august 2017, kl 09:00

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er etter vår mening for detaljerte og har

for mange «spesialregler» som ikke samsvarer med nasjonalt regelverk og andre

kommuners bestemmelser.

Les også: Byggeendringer i Asker

Askers detaljerte regelverk fører o e til behov for dispensasjoner. En praksis der det

stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet

styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere.

Med tanke på forestående kommunesammenslåing er vi opptatt av at regelverket

samkjøres slik at denne uheldige situasjonen ikke overføres til den nye kommunen.

Et eksempel der Asker går i motsatt retning av andre kommuner er krav til

tomtestørrelser.

I forslag til ny kommuneplan er tomtestørrelse ved fradeling av eneboligtomter økt fra

700 til 800 kvadratmeter. Tilsvarende er kravet for tomannsboliger økt fra 1.200 til

1.600 kvadratmeter.

Dette er en vesentlig økning, på henholdsvis 14 og 33 prosent! Dette gjelder i

boligområder i kategori B på gjeldende boligkart, det vil si den største andelen av

boligområdene.

Endringen vil være av stor betydning fordi den reduserer muligheter for fradeling og

dermed tomteverdi for mange eiendommer.

Vi har også vanskelig for å skjønne hvorfor en tomt for en tomannsbolig skal være

dobbelt så stor som en eneboligtomt.

Betyr dette i praksis at det kun ønskes store eneboliger på store tomter i områder for

frittliggende småhusbebyggelse, og ikke engang tomannsboliger?

Elvenar OPEN

Ingen nedlasting kreves

Bygg en alveby og møt feer, gnomer, dverger, magikere, og til og med Drager.

ANNONSE

Annonse

Annonse
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Burde ikke Asker heller gå motsatt retning? Etter vår mening er en blanding av

boligtyper og boligstørrelser en fordel for de fleste områder.

Det er behov for flere og varierte boliger i Oslo-området, og tettstedene i nærheten av

hovedstaden er de nert som pressområder.

Regjeringen har jobbet aktivt for at det skal være enklere å bygge, billigere og raskere.

Vesentlig økning av tomtestørrelser i pressområder er i strid med dette.

Nasjonale retningslinjer for å rette store fortettinger mot knutepunkter gjelder først og

fremst for reguleringsplaner av en viss størrelse (av samfunnsmessig betydning), og

er ikke ment å ramme private grunneiere som vil bygge småhus i allerede etablerte

områder.

Vesentlig i denne sammenhengen er at de samfunnsmessige interessene først og

fremst ligger i at det o entlige har plikt til å sørge for infrastruktur: veier, vann og

avløp, søppeltømming etc.

I etablerte områder nnes allerede denne infrastrukturen, og medfører kun små

kostnader for kommunen kontra å etablere et nytt utbyggingsfelt.

Å fortette i eksisterende områder er således i tråd med overordnet nasjonal politikk

om en fornu ig utnytting av de ressursene vi allerede har.

Med tanke på sammenslåing med Røyken og Hurum er det underlig at Asker går i

motsatt retning av disse to kommunene.

I Hurum er kravet til tomtestørrelse 650 kvadratmeter (uavhengig av boligtype), og i

Røyken er kravet 700 kvadratmeter for enebolig og 1.000 kvadratmeter for

tomannsbolig (unntatt for de mest landlige områdene av kommunen, der det er få

boliger – der er kravet 1.000/1.500 kvadratmeter).

Annonse
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Les flere artikler

I beskrivelse av planprosessen og forslag til planendringer sies det om retningslinjen

for tomtestørrelse blant annet at «endringen vil innebære lavere utnyttelse/færre

boliger utenfor de sentrale vekstområdene, i de ikke kollektivnære områder, noe som

reduserer bilbehovet».

Men de fleste boligområder i Asker ligger nærmere knutepunkter enn boligområder i

Røyken og Hurum, og det er derfor ikke naturlig at de største tomtene skal ligge i den

mest sentrale og kollektivnære delen av den nye kommunen.

Eller er Asker kommunens kommuneplanrullering en opptakt til å innføre

byggeforbud i det som en gang var Røyken og Hurum?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Politisk intensjon om forenkling av byggereglene blir for innbyggerne det motsatte:

komplisering og fordyring!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.

SKRIV DEBATTINNLEGG

Statsbudsjettet















Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Lotte Frost 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representerer:  Torstvedt Holding AS 

Adresse: Skaholtveien 2, 3484 Holmsbu 

Telefon: 950 76 232 

E-post: lotte@torstvedt.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig  

Næring X 

Utbygging  

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt: 

Takk for forslag til planprogram og for at kommunen åpner opp og oppfordrer til en aktiv deltakelse 

fra kommunens innbyggere og næringsliv. Vi ønsker å styrke fokus på næringsutvikling i kommunen, 

og oppfordrer derfor kommunen til å ha fokus på utvikling som bidrar til å skape kortreiste 

arbeidsplasser. 

 

Våre bedrifter er lokalisert i nærsenteret Holmsbu, og vi er kategorisert som et B-område. Torstvedt 

Holding med Holmsbu Næringspark og leietakere har i dag ca. 150 arbeidsplasser, hvorav ca. 95% er 

kortreiste. Vi ønsker å bidra med å skape lokale attraktive arbeidsplasser, også for unge mennesker 

og mennesker som har spesielle utfordringer. Vi erfarer at det er sammenfallende med kommunens 

interesser. Derfor anmoder vi om at gode initiativer og idéer behandles løpende, og ikke forkastes på 

et tidlig tidspunkt med utgangspunkt i reguleringer, historisk rammeverk eller område virksomheten 

er lokalisert i. Det må gis rom for avvik og annerledeshet for virksomheter som vår. Medvirkning, 

samarbeid, dialog og fleksible rammebetingelser for å sikre utvikling, også i områder som ikke har 

første prioritert, er i så måte viktig.  

 

Gjennom fleksibel tilrettelegging vil vi kunne bidra i arbeidet med å: 

1) Stoppe inn- og utpendling 

2) Øke totalt antall arbeidsplasser i kommunen  



3) Bidra med kortreiste kompetanse- og fagarbeidsplasser for prioritert område Tofte.  

 

Vi håper at endelig arealplan vil tydeliggjøre hvordan kommunen vil tilrettelegge for kortreiste fag- 

og kompetansearbeidsplasser i hele Asker. Vi har med stor interesse fulgt med i utviklingen av 

Samfunnsdelen, som vi mener ble en målrettet, tydelig og ambisiøs plan. Vi håper at Arealplanen i 

videre utvikling blir noe tydeligere på mål og prioriteringer.  

 

At Asker er tydelig på prioritering av Bærekraftsmålene er motiverende for oss som næringsdrivende 

i kommunen, og et kontinuerlig fokus på Bærekraftsmål 17 vil bidra til fremtidsrettet utvikling. 

 

Om Torstvedt Holding AS: 

Torstvedt Holding AS representerer blant annet selskapene Holmsbu Næringseiendom AS som eier 

Holmsbu Næringspark, Holmsbu Boligeiendom AS og Torstvedt AS som eier og drifter Maxbo 

Torstvedt. I Holmsbu Næringspark AS har vi 24 leietakere og disponerer et område på ca. 100 mål. Vi 

har eget drivstoffanlegg, adgangskontroll, kameraovervåking av hele området, opparbeidende 

tomter, enkel adkomst, veiskilt satt opp av Vegvesenet høsten 2019, basestasjon for mobil fra 

Telenor og fibertilknytning til Telenor. Næringsparken er lokalisert i Skaholtveien, rett ved RV281, 

mellom Liltvedt og Kana med under fire kilometer til vakre Holmsbu. Selskapet vårt fyller 100 år i 

2024.   
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Asker, 15. september 2020

Til: Asker kommune
Kopi: Direktør for medborgerskap, Kristin Marie Felde

Forslag til kommuneplan for Asker 2020-2032 - Arealdel.

- Innspill fra Asker kulturråd (AKR).

Asker kulturråd ønsker å komme med følgende innspill til forslag til kommuneplanens arealdel for
Asker 2020-2032.

I det store bildet i en arealdelplan dreier behovene for kulturlivet seg om to ord. Ordene i seg selv er
ikke store, men de har kraftfull betydning for kulturlivet. Ordene er «nok plass». Nok plass til å øve,
nok plass til å lagre, nok plass til å fremføre.

Den perfekte plassen som må være stor nok, egnet nok og tilgjengelig nok, finnes to steder:
Innendørs og utendørs.

Innendørs lokaler er de lokalene kulturlivets mangfoldige utøvere bruker til øving, lagring og
fremføring. Når arealer avsettes til ulike formålsbygg som f.eks skoler og innbyggertorg hvor
kulturutøvelse er en del av formålet, er det essensielt at det tas høyde for kulturens behov.

Utendørs plasser de arealene som er egnet for fremføring og oppvisning. Enten på et spesifikt
område som f.eks. utendørs scene foran Asker kulturhus. Eller som i nok plass i gatene, torg og
parker til opptredener, 17. mai-tog og kunstinstallasjoner.

Vi anser det derfor som viktig at kommunen i sin arealplan setter av gode og hensiktsmessige arealer
til kulturen i sine generelle planer og har dette med som krav i planarbeidet for utbyggere.

Kulturarealer i vekstområdene

Fremover vil Asker få en sterkere konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser i prioriterte
vekstområder. I disse vekstområdene er det viktigat kulturarenaer vektlegges i arealplanleggingen.
Dette henger sammen med ønsket om bedre tilrettelegging for kortreist kultur. Lokal kultur
reduserer transportbehovet og er i tråd med grønn utvikling, Smartcityog FNsbærekraftsmål.
Kortreist tilgang til egnede kulturlokaler er selvfølgelig også et sentralt element for at kulturlivet skal
vokse og blomstre. Kulturrådet fremhever spesielt skolene og andre formålsbygg som lokale
kulturarenaer. Sammen med fremføringsarenaer i sentrene vil dette bygge god struktur for
kulturlivets behov for øving- og fremføringslokaler.

mailto:post@askerkulturrad.no
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Kultur = folkehelse

Kulturen har en berettiget plass både i et godt liv og i et begeistret fellesskap. Kultur er folkehelse og
er en viktig premissgiver for aktivitet og deltakelse. Kulturen blir mer tilgjengelig og nær med korte
avstander. Kortreist kultur, spesielt for øvings-og opplæringsformål er svært viktig for rekrutteringen
til kulturorganisasjonene. Aktiv deltagelse bidrar til god folkehelse og er viktig i et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor er det viktig at det i både eksisterende og nye bomiljøer
legges til rette for kulturelle møteplasser, ute og inne.

Kultur- og naturmiljøer

Kultur- og naturmiljøer er et av innsatsområdene under FNsbærekraftsmål nr. 11,«Bærekraftige
byer og samfunn». Bevaring av disse miljøene og tilhørende gamle bygninger, låver osv. er viktige
prioriteringer. Asker har en rekke slike miljøer som er viktige å bevare.

I kommuneplanens samfunnsdel er kulturhistorie vektlagtsom innsatsområde under stedsutvikling.
Asker har over tid satset på etablering av kyststier og kulturhistoriske stier og vandringsleder. Dette
er det viktig å videreføre i arealdelplanen. Her kan Askers ulike historielag med fordel trekkes inn i
arbeidet.

For Asker kulturråd,

Erik de Mora (sign) Kristin Engebretsen (sign) Kristin Bjelke (sign)
daglig leder styreleder styremedlem

Ole Martin Helgesen (sign) Børge Tronrud (sign) Morten Gjelten (sign)
styremedlem styremedlem styremedlem

Elisabeth Rasch (sign) Anne-Berit Sørlie (sign) Per Olav Berg (sign)
styremedlem styremedlem styremedlem
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Røyken o-lag
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Dueåsen 35, 1388 Borgen
Telefon: 90029400
Mail: oyvind-roger.hansen@telenor.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)

Bolig
Næring
Utbygging x
Kjørevei
Gang- og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder x
Strandsone /fjord x
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner x
Annet/Idrett x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

Utbygging

Et forsterket vern av naturverdiene i overordnet plan bør bety at turområder, stier og gamle
far/hulveier og kulturminner gis et forsterket vern i arealdelen.

Marka-grenser skal sikre allmenn bruk av marka for fremtiden. Marka-grensen har derimot blitt
praktisert som en fleksibel grense som flyttes i takt med utbyggingsinteresser. For at innhold i den
overordnede planen skal gis troverdighet bør det fremgå av arealplanen at marka-grenser står fast.

Tilgang til marka bør ivaretas ved utbygging gjennom grønne lunger –og slik at eldre far og
verneverdige kulturminner ikke blir berørt. Det en rekke eksempler på at kulturminner i liten grad har
blitt ivaretatt ved utbygging. Arealplanen bør ivareta at så ikke skjer. Se innspill om kulturminner.

Ved utbygging bør det settes av tilstrekkelig areal til parkering for bruk av tilstøtende terreng –blant
annet til ulike friluftsaktiviteter og idrett. Se innspill om friluftsområder.



Friluftsområder

Vestmarka, Vardåsen og Kjekstadmarka inngår i dag i Oslomarka, og er forvaltet gjennom et eget
lovverk, markaloven. Det skal i kommuneplanen vurderes om, og event. i hvilke områder, marka bør
utvides.

Bårsrudmarka og Aukeåsen bør inntas. Dette er et sammenhengende skogsområde som er
viktig å ivareta for å sikre friluftsliv. Området er under utbyggingspress fra flere kanter.

Bødalen Nordmark bør inntas. Et mye benyttet område på samme måte som Vardåsen.
Benyttes i stadig større grad som følge av utbygging i Slemmestad og er under
utbyggingspress.

Marka mellom Spikkestad og Tofte bør inntas. Det relativt store skogsarealer. I en ny
kommune bør det være mulig å se skogsområdene i tidligere Røyken og Hurum kommune
under ett -og etablere en sammenhengende marka-grense. Et lite skogsområde ved
Muserud bør vurderes i dette –et flott og særegent område.

Kommunen vil forsterke vernet av natur-og kulturverdiene. Kommunen skal bidra til etablering av
gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett som
tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.

Marka-grenser og areal for fritidsområder er under stort utbyggingspress. Ivaretagelsen av
disse områdene bør forsterkes bl.a. for å sikre friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.
Eksempler på slike områder er marka-grenser genereltog bl.a. fritidsområder som
Sundbyåsen, Bødalen Nordmark, Aukeåsen og Bårsrudmarka.

Det bør videre tilstrebes korridorer mellom ulike marka-områdene/fritidsområder - slik at de
kan benyttes i sammenheng med tanke på skiløyper, turstier og aktiviteter.

Det er flere steder vanskelig å parkere langs anlagte veier for tilgang til friluftsområder.
Tilstrekkelig parkering bør vurderes inntatt i arealdelen for å sikre bruk av marka til
aktiviteter, idrett og friluftsliv. Det er bl.a. vanskelig med parkering øverst i Aukekroken og
Kjosmyra.

Strandsone/fjord

Vann, vassdrag og kystsone skal sikres som biotoper, som landskap og som friluftsområder.

Mulighet for fremtidig tilgang og ferdsel for allmennheten langs og ved strandsonen bør
sikres og fremkomme tydelig i arealplanen.



Kulturminner og kulturmiljøer

Kommunen vil forsterke vernet av natur-og kulturverdiene. Ved å ta vare på naturkvaliteter,
kulturminner og kulturmiljøer styrkes naturmangfold, friluftsmuligheter og omgivelsenes særpreg og
identitet. Kommunen skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og
kulturmiljøer, samt tilrettelegge for at disse kan benyttes som positive elementer i stedsutviklingen.

Det foreligger i dag teknologi som gjør det mulig å identifisere verneverdige kulturminner
som ikke er registrert. Kulturminnesøk ivaretar ikke dette. En kartlegging av kulturminner vil
sikre atde ikke blir oversett ogødelagt ved bl.a. utbygging, jordbruk/skogbruk, infrastruktur
og samferdsel. Kartleggingsarbeidet bør igangsettes for å speile overordnet plan og ivareta
kulturminner i arealplanen.

Eldre far og hulveier setter verneverdige kulturminner i sammenheng -og er i svært liten
grad kartlagt og registrert. De utgjør et nettverk av potensielle turruter. I sammenheng med
punktet over kan disse identifiseres, registreres, ryddes for allmenn bruk. Som eksempel kan
nevnes far og hulveier i tidligere Røyken kommune.

Annet/idrett

Med befolkningsvekst og utvikling følger også behovet for nye og utvidede arenaer for kulturelle-og
idrettslige aktiviteter, sosiale samlingssteder og demokratiske møteplasser. Slike arenaer vil ha stor
betydning i stedsutviklingen, og vil bli viet særlig oppmerksomhet i så henseende.

Lokaler til idrett har i liten grad blitt sett i sammenheng med utbygging/oppgradering av
skoler og offentlige bygg. Vi har ikke klubbhus eller eget lager. Dersom det på sikt åpner seg
mulighet - fortrinnsvis nær Kjekstadmarka i områdetSpikkestad/Røyken –vil vi gjerne
involveres.
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Asker Kommune Asker, 12.07.2020
post@asker.kommune.no

Sak 20/1679

Asker Elveforums innspill til oppstart av kommuneplanens arealdel 2020–2032

1. Innledning/Oppsummering
Asker Elveforum mottokpr brev 27. maiinvitasjon til å kommentere planprogrammet og gi innspill til
kommuneplanens arealdel 2020-2032 og kommenterer innen 01.08.2020. Ved innsendelsen oppdages at
fristen er utsatt til 15.09.20 og at det er lagt inn et meldesystem som er vanskelig å bruke for en
organisasjon som jobber bredt og som også skal ha styregodkjent innspillene. Derfor sender vi våre
innspill samlet pr. brev og i god tid. Vi ber om en bekreftelse på at våre innspill er mottatt og at
innspillene ikke blirdårligere vurdert på grunn av dette formatet.

Kommuneplan Samfunn vedtatt 09.06.2020 stadfester at kommunen vil forsterke vernet av naturverdiene
med referansebl.a. til:

Første tekstside: «FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen.»
Langsiktig areal-og transportutvikling, avsnitt, Vern: «Kommunen vil forsterke vernet av natur-
og kulturverdier.»
Handlingsdel, Grønnstruktur: «Inngrep som berører vann og vassdrag, kyst og fjord skal unngås
og reduseres.»

Planprogrammet gjentar og forsterker overnevnte og vi har derfor ikke kommentarer til selve
planprogrammet.

Asker Elveforum antar derforat arealplanen oppgraderer hensynsonene langs alle vassdrag (elver, bekker,
vann og dammer) for å dempe effekten av flom, redusere erosjonog møte kravene somstilles i
vannressursloven, vanndirektivet og naturmangfoldloven med mere.

Asker har mange elver, bekker, vann og dammer. Asker har 29 elver og bekker der myndighetene har
registrertgyteplasser forsjøørreteller laks. De fleste elvene og bekkene er relativt små –og det er gjerne
de mindre som har størstbehov forbeskyttelse. Vegetasjonsbeltet er en viktig faktor for å hindre erosjon,
reduseresolinnstråling, giskjul og næring. Vegetasjonsbelteter levested for det biologiske mangfold.
Langs vassdrag kan tettheten av fuglereiri kantvegetasjonen være like stor som i tropisk regnskog,
insekter har livsstadierpå land og i vann og er viktig næring for fugl og fisk.

Kommuneplanens eksisterende juridiske bestemmelse definerer forbudsgrense mot bekk/vassdrag på 10
m påhver sideav bredden i byggeområderog 20 m i LNF-og grønnstrukturområder. Grenseneer
definert i kommuneplan laget for 30 år siden eller mer. Et «våtere og villere» klima, nye lover og
forskrifter, mikroplast problematikken og en generell økt bevissthet på vassdragets behov –tilsier at
behovet forbeskyttelse av vassdragi hvert fall ikke har blitt mindrepå disse årene.

Asker Elveforum foreslårjustering avkommuneplanensjuridiske bestemmelser for vassdragssoner
punktene7.1 og 7.2, ogber omen dialog omdissebestemmelsene.

2. Justering av juridiske bestemmelser for vassdragssoner og naturmiljø

mailto:unn.orstein@gmail.com
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Asker Elveforum ber om justeringer basert på vannressursloven og vannforskriften og peker spesielt på
henholdsvis § 5, 7og11 og§ 12.

NVE,som forvalter vannressursloven,publiserte ifebruar2019en veileder om forvaltning av
kantvegetasjon langs vassdrag,somkonkretiserer hvordan de aktuelle lovbestemmelsenepå felteter å
forstå. Veilederensseksjon om lovverketer vedlagt som bidrag til en argumentasjon for justeringer.

Punkt 7.1 Hensynsone naturmiljø/vassdragssoner
Asker Elveforums opplevelse av praktiseringenav punkt 7.1 i kommuneplanen, er at bredden på
hensynsonen fastsettes i arbeidet med reguleringsplan ut fra hvor bygg og veier ønskes plassert. Det er
dessverremange tilfeller av vegetasjonsbelter på under femmeterlangs vassdrag i byggeområdervedtatt i
senere år. I LNF-områdene foregår det mye hogst langs elver og bekkerhvor vegetasjonsbelter fjernes
eller reduseres så myeat de mister sin verdi.

Asker Elveforum foreslår derfor et tillegg, hentet ordrett frapunkt7.2i gjeldende kommuneplan:

«Langs vassdragene skal det opprettholdes en vegetasjonssone p minst 10 meter, m lt horisontalt inn
p land fra elve-eller bekkekant ved normal vannføring.»

I kommuneplan 2014-2016 stod følgende setning i punkt 13.1 som bør tas inn på nytt:

«Bekkelukking tillates ikke. Lukkede vannveier skal åpnes og restaureresi den grad det er praktisk
gjennomførbart.»

Punkt 7.2 Forbudsgrense mot vassdrag
Bygg-og anleggsforbudsonene på 10 og 20 m er foreldet i forhold til flom, behov for infiltrasjon av
overvann og en økt bevissthetom behovet forsammenhengende vegetasjonsbelterlangs vassdragene,
som levested for planter, dyr, fugler og som rekreasjonsopplevelser. Kunnskapen om hvor viktig døende
og døde trær er for det biologiske mangfold tilsier at det er behov for buffersoner mellom det naturlige
vegetasjonsbelte og bebyggelse og gangveierslik at «naturen kan gå sin gang». Sonen er spesielt viktig i
byggeområder,på grunn av økte tette flater og konsekvenser ved flom. Naturlig vegetasjon blir 20-25 m
høyog må ha plass til å falle. Se også TEK17, seksjon 7.2 om byggs plassering i forhold til vassdrag. Vi
foreslår at punkt 7.2 oppdateres i tråd med følgende men har ikke foreslått en konkret setning:

Behovet for vegetasjonsbelter, infiltrasjonsbelter, god økologisktilstand, flomsoner, vassdragsendringer
og buffersonertilsier at bygg må holde en avstand på 20 m til vassdrag

Hvisnaturområdetlangs vassdrageneskal brukes med stier og turveier,bør bredden på området som
hovedregel være minst 30 m. En av flere grunner erat turstier/turveier ikke skallegges inni kantsonen til
vassdrag(jamfør veilederen fra NVE), bortsett fraavstikkere til elvebredden på egnede plasser for
utsiktspunkter ograsteplasser. Opplevelsesverdien tilsier også en viss bredde på grønnstrukturen.

3. Generelle innspill

Hensynsonen for flommåvurderes basert på NVEsanbefalte klimapåslag på flomvannføring.
Flomsikring bør være ved avstand, satse på naturlig flomsikring for bedre økonomi og biologisk
mangfold.

Hensynsonenfor infiltrasjon og fordrøyningreduserer flomskader, reduserer forurensning/mikroplast og
overløp fra kloakkledninger. Vannressursloven § 5 sier bl.a. «Utbygging og annen grunnutnytting bør
fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.»
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Broer bør benyttesi stedet for kulverter. Broens lysåpning og design må redusere risikoen for
oppstuving av vann,og måfungere som korridorer for dyre og planteliv langs vassdraget.

Torg og parker langs vassdrag må utformes på vassdragets premisser,slik atman ikke fårbrudd på
kantsonene. Dettefordi vassdragene i Asker er sårbare og med stor variasjon i vannføring(svært liten i
perioder). Det måvidereværeplass til infiltrasjon, fordrøyning og storflomsituasjoner.

Vannressursloven § 11 krever etnaturlig vegetasjonsbeltesom levested for planter og dyr. Elvene er
viktige bindeledd som binder sammen flekker med naturog kan gi god tilgjengelighet fra sentrale strøk til
andre friluftsområder. Mye av grønnstrukturen i landskapet er langs elvene og er spredningsveier for dyr
og planterog nettopp her erdet største naturmangfoldet. Vannressursloven setter ikke krav om utvalgt
naturtype eller rødlistede arter. Sidebekker er viktig som rømningsveier for fisk ved akutte forurensninger
i vassdragetshovedløp.

Hensynsonen må tilpasses terrenget, som f.eks. inoen områder hvor det alleredeer en vesentlig bredde på
grønnstruktureneller hvor terrenget tilsier det (foreks. en bekkedal).

Vannressursloven bruker begrepet «begrenset naturlig vegetasjonsbelte». Det er viktig da å kjenne
bakgrunnen. I henhold til forarbeidet, se Odeltsting proposisjon nr 39 (1998/99), side 331er begrepet
knyttet sammen med høyeste vanlige flomvannstand.

Buffersonermellom kantsonen –detnaturlige vegetasjonsbeltet –og bebyggelsenmå inkluderes. I
tillegg til behov for arealer for infiltrasjon og fordrøyning, begrunner vi behovet som følger:

- Ørret og laks trenger død ved i elven som en del av næringskjedenog som skjulesteder.
- Det ervinn–vinn å la elven skjøtte seg selv. Trær kan falle når de dør og trengerikke hentes ut

med maskiner for å beskytte mennesker.
- Røtter skades når tunge maskiner beveger seg i kantsonen, ref også Kommuneplan §6.1 «… det

skal avsettes tilstrekkelig plass til rotsystem og krone.»
- I kantsonen kan det være smale stier–men i områder hvor fisken oppholder seg før eller ved

gyting må nye stier ikke anlegges/merkes.
- Turveier må være smale og være terrengtilpasset og ligge utenfor elvens naturlige kantsone.

Vegetasjon langs veier/broer ved vassdrag er spesielt viktig for å redusere lysforurensning, redusere
avrenning direkte til vassdrag og redusere forurensningen fra veiene.

Restaurering av kantsonersom er ødelagt er viktig og vi referer til Regjeringens Stortingsmelding 14
(2015-16) Natur for livet sompå side 127omtaler vassdrag som er vernet mot vannkraftutbygging (som i
Asker): «Regjeringen vil arbeide for at verneverdiene i vernede vassdrag opprettholdes eller eventuelt
gjenopprettes der det viser seg at negative påvirkninger har forringetverneverdiene.»

Vannforskriften § 12skal vurderes når det fattes enkeltvedtak om en ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst som kan medføre at miljømålene om god kjemisk og økologisk tilstandinnen 2021 ikke
nås, ref. Klima-og Miljødepartementets veileder av25.02.2015. Det kreves spesielt stor samfunnsnytte
for å fravike gjennomføring av disse målene. Avbøtende tiltak som er teknisk gjennomførbar og ikke
uforholdsmessig kostnadskrevende skal settes inn for å begrense den negative miljøpåvirkningen.

4. Innspill relatert til arealbruk
Asker Elveforum bidrar herved med noen innspill, men listen er ikke komplett.

E-18og Fusdalbekken
Asker Elveforum har kommentertFusdalbekken ved Undelstad ned til Reistadi forbindelse med E-18
høring. Nye E-18 med lokkved Hønsjordet og buss/sykkelvei påsørsiden av E-18 vil resultere iat
Fusdalbekken legges i en ny lang kulvert under et langt strekk av buss-og sykkelveiene. Bekker skal ikke
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lukkes i henhold til Kommuneplanen punkt 7.1. Avbøtende tiltak kan væreå forlenge lokket og la buss-
og sykkelveiene gå på lokketinntil det er plass til å la bussvei/sykkelvei gå på sørsiden av E-18. Fjernes
bussveien fra prosjektet reduseres belastningen på bekkedalen.
En sykkelvei kan gå på pæler som en broløsning i stedet for på en fylling.

Grønnstrukturenlangs Fusdalbekkenblir enda viktigere i framtiden med utbygging på Høn-Landås
jordene fordi den også kan gien rask turvei til sjøen.

G/s-veier
Asker Elveforum anmoder kommunen om å tilpasse g/s-veieneslik at naturverdiene opprettholdesog gir
gode naturopplevelser–langs elver og bekker.

Neselva og Fekjan
Neselva trenger et bredere vegetasjonsbelte langs Fekjan.

BaneNor og vendespor i Asker sentrum
Asker Elveforum referer til sine innspill, presentasjoner i møter på Rådhuset, avisinnlegg.
Vegetasjonsbeltet og våtmarken ved Askerelvas utløp i Bondivann må bevares. Vendespor kan legges i
fjellhall.

Bondivann/Blakastadeleva (Askerelva)
Mye kantvegetasjon er forsvunnet langs Bondivann -ved Bondistranda utbygningen og ved BaneNors
vegetasjonskontroll langs Spikkestadbanen.

Nye boligprosjekter som Bondilia og ved Granerud er ikke vedtatt og må planlegges slik at vegetasjonen
bevares og utsiktshogst unngås.

Åroselva
Åroseleva er belastet med vei. Gjenværende elvebredder må bevares.

Nyeturveier lang vassdraget må forholde seg til Vannressursloven og NVEs Veileder.

Sætreelva
Vegetasjonsbeltetlangs Sætreelva må restaureres.

Sageneelva
Utbygging som planlegges ytterst på Hurumhalvøya på begge sider av Sageneleva må ta nødvendig
hensyn til Sageneelva.

Hegga
Det bør etableresen «regnskog» langs Heggader hvor pløying og gressplener har fjernet vegetasjon.

Røyken sentrum
Ta godt vare på Hegga gjennom Røyken sentrum. Kantvegetasjonlangs vassdraget bidrar positivt til å
redusere flom.

Slemmested
Bøelva må ivaretas og restaurering utføres gjennom Slemmestad sentrum.

Follestadnæringspark
Vassdraget må ivaretas.

5. Avslutning
Asker Elveforum sitererRegionalplanen for Areal og Transport, ref. A3«Vekst går foran vern», side29:
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«Lokal blå-og grønnstruktur og egenart kommer lett under press ved kraftig by-og tettstedsvekst, og er
særlig viktig å ivareta når de prioriterte vekstområder blir tettere utbygd.»

Asker Elveforum refererogsåtilkapittel A4, «Vern går foran vekst», side 30, som understreker
betydningen av sammenhengende naturområder og grønne korridorer mellom områdene.

Kommuneplanen 2014-2026 har tilsvarende mål og strategi –som må forsterkes og respekteres.

Vennlig hilsen
Asker Elveforum

Unn Orstein
Leder

Vedlegg:
1. Sitaterfra Regionalplanen for Areal og Transportside 30
2. Ytterligere omklimautfordring og klimatilpasning
3. Utsnitt fra NVEs Veileder Nr 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag -Sammendrag, Lovverket

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
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Vedlegg 1. Sitat fra Regionalplanen for Areal og Transport
A4, «Vern går foran vekst», side 30, «Regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv»:
«Områder med verdifullt biologisk mangfold er mindre utsatt for negativ påvirkning dersom de inngår i
en større sammenhengende struktur. Bevaring av store sammenhengende naturområder og grønne
korridorer mellom områdene er derfor særlig viktig. Det inkluderer å sikre forbindelser gjennom
tettbygde områder, og å hindre strukturbrudd ved utbygging f.eks. av samferdselstiltak.»

«God tilgjengelighet til friluftsområder er viktig for befolkningens helse, trivsel og livskvalitet, og er et av
regionens konkurransefortrinn. I og rundt prioriterte vekstområder skal tilgjengeligheten til regionale
friluftsområder vektlegges spesielt. Lokale friluftsområder er i mange sammenhenger vel så viktig som de
store regionale områdene.

Vedlegg 2. Klimautfordringer
Med et klima i endring og med økende fortettingi Asker, blir det enda viktigere å se på større
areal/bydeler/områderfor håndtering av overvann, for å vurdere konsekvenser av nye utbygginger og
inngrep. Økt andel tette flater i kombinasjon med endret klima gir utfordringer for den planlagte
tettstedsutviklingen i Asker da sentrale vassdrag i kommunen skjærer igjennom prioriterte tettstedsområder
som Asker sentrum og Heggedal sentrum. Det stiller enda strengere krav til bevaring av kantsoner og plass
til at vassdragene kan få plass til å flomme.

Åpning av bekker har vært et sentralt mål for det nylig avsluttede Fremtidens Byer (et samarbeid mellom
staten og 13 prioriterte byer). Å reparere gamle feilsteg og bekkelukninger har vist seg å være kostbart.
Asker har fortsatt mulighet til å velge framtidens løsninger med åpne naturlige vannveier og blågrønne
tiltak i sentrum. For stor andel tette flater har også uheldig innvirkning på hydrologi til disse
by/tettstedsnære vassdragene Askerelva og Skithegga –med store forskjeller i vannføring mellom tørre og
våte perioder, stiger også potensialet for erosjon og utgravning i dissemeandrerende vassdragene våre (som
krysser sentrum og jernbane i områder dominert av leire og silt).

Også den økende fortettingen på knauser og åser i Asker kommune vil medføre store skader og framtidige
problemer når det ikke stilles strengere krav tilde ulike private utbyggerne –som følges opp i altfor liten
grad. Dette er i ferd med å bli et stort problem i andre kommuner og utfordringen ble noe illustrert den 6.
august i fjor. Overvannsutvalget har tatt opp problemet for nedstrøms bebyggelse og foreslått endringer i
byggetekniskforskrift:

Overvannsutvalgetmener atdet bør legges større vekt på overvannshåndtering og at § 7-2 Sikkerhet mot
flom og stormflo, utvides til også å omfatte overvann. Tredje ledd i § 7-2 bør også utvides, slik
Overvannsutvalget foreslo (NOU 2015:16): (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo og
overvann. Sikkerhetsklasser for nedstrøms bebyggelse skal ivaretas. Ved planlegging skal beregnede
verdier for fremtidig havnivå og nedbør benyttes."

Også Asker kommune bør legge inn tilstrekkelig margin ved vurdering av nye utbygginger i lavtliggende
områder langs fjorden, slik som langs Neselva. Problemet med stormflo i kombinasjon med overvann vil
sannsynligvis øke betydelig i årene som kommer –og Neselva bør derfor få mer plass da dette vil være et
stadig tiltalende problem.
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3. Utsnitt fra NVEs Veileder Nr 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag
-Sammendrag, Lovverket
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29.juli 2020

Nytt kjøreområde
Styret for Asker MSK er innforstått med at det er et sterkt press på arealene i
Heggdal og at vi antakelig ikke vil få benytte Fossekneika som treningsområde utover
den perioden vi har avtale for (november 2027).
Derfor forventer vi at Asker kommune vil stille annet område til rådighet for oss – jo
før jo bedre - slik at barn og ungdom som driver med motorsport får samme mulighet
til å utøve sin idrett innen kommunen som de som er interessert i annen idrett.
Primært ønsker vi å få samlet både trial og enduro (som i dag kjøres i Oredalen i
Hurum) på samme område. Ingen av disse motorsportgrenene krever stor inngripen i
terrenget, men det er nødvendig med klubbhus/verksted, adkomstvei og
parkeringsmuligheter.
Et nytt treningsområde for motorsport foreslås lagt sentralt i kommunen, slik at det
ikke blir for lang reisevei for store deler av innbyggerne. Vårt forslag er at det
avsettes arealer i tilknytning til Follestad Næringsområde der vi ikke vil være til
sjenanse for nærliggende boligområder.
Dette forslaget har vi tidligere i år også sendt som innspill til Asker Idrettsråd. Vi har
da fremhevet at flerbruk av et nytt område vil være positivt, f.eks. sammen med
sykkelsport, skoleundervisning etc.

Asker Motorsportklubb
Postboks 140
1312 Slependen
e-post: post@askermsk.no
Bankkonto: 9235.27.86871
Org.nr. 989 466 321



 

  



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Ingeborg Altern Vedal 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representerer: DOTL* 

Adresse: Engelsrud terrasse 37a, 1385 Asker 

Telefon: 94 13 18 16 

E-post: koordinator@dotl.no  

*) Jeg er ansatt i Drammen og omegn tros- og livsynsforum, en av flere lokale dialoggrupper knyttet 

til Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL). Det er en lokal dialoggruppe i Bærum, men ingen i Asker 

foreløpig. Formannskapet i Asker har vært på «studietur» til DOTL og Kirkelig dialogsenter i 

Drammen, men siden STL Asker så langt ikke er etablert vil jeg gi noen innspill «på vegne av» tros- og 

livssynsamfunn. Jeg svarer på denne høringen som privatperson i Asker, men med bakgrunn i mitt 

arbeid i Drammen.  

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig  

Næring  

Utbygging  

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet x 

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt: 

Mange av de forholdsvis nye menighetene i Norge sliter med å finne egnede lokaler, bl.a. 
pga. kommunale reguleringer. Også godt etablerte foreninger mangler gode lokaler ved store 
feiringer og begravelser. Hverken næringsbygg eller privatbolig er egnet til forsamlinger uten 
store endringer og bruksendring, og det er sjeldent forsamlingshus til salgs.  

For at en menighet/forening skal kunne være et samlingspunkt både i høytider og i 
hverdagen trenger de egnede lokaler. Man trenger lokaler som er store nok til at alle kan 
samles ved høytider. Og man trenger lokaler der man i hverdagen kan gi trosopplæring, lage 
mat sammen, drive språkundervisning osv.   

Haimi Mahari skrev i en kronikk i Budstikka 2. januar i 2019:  

Mens mine norske medelever på Lysaker skole daglig poengterte og fortalte meg hvor lite 

norsk jeg var, lærte min innvandrerforening meg mine foreldres kultur og ga meg den 

identiteten jeg trengte for stolt å kunne erkjenne at jeg er norsk-eritreisk.  
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I et samfunn som i dag er opptatt av å spørre hvor du kommer fra eller mest opptatt av å 

fremme din annerledeshet, er arbeidet som innvandrerforeningene gjør, ekstremt viktig.  

Der samfunnet ikke gir deg tilhørighet og rom for at du skal kunne være norsk og annerledes, 
er foreningene opptatt av at du forstår din kultur og hvem du er, samtidig som du skal være 

integrert og inkludert.  

Som barn undervurderte mange av oss verdien av å henge i gangene og sitte sammen i kroker 
i innvandrerforeningene mens våre foreldre spiste tradisjonell mat, danset og hadde feiringer.  

Å ha gode lokaler er altså ikke bare viktig for den religiøse siden av virksomheten, men også 
for det sosiale fellesskapet i menighetene.  

Når innvandrermenigheter sliter med å få tak i egnede lokaler er det vanskelig for dem å vite 
om dette skyldes formelle regler i Norge eller en forskjellsbehandling pga. religion eller 
etnisitet. Problemet skaper mye frustrasjon og usikkerhet som kan gi grobunn for mistillit og 
en opplevelse av å stå utenfor.  

Jeg vet ikke hvor stort problemet er per i dag i Asker, men jeg vil sterkt oppfordre Asker 

kommune til å sette av plass til forsamlingslokaler i Kommuneplanens arealplan, slik at 

kommunen kommer ev. problemer i forkjøpet. 

Jeg ber dere lese denne veilederen skrevet av STL Bergen. Den ble utgitt nå i høst. 

https://www.stlb.no/veileder-forsamlingslokaler/  

Jeg har plukket ut et par sitater: 

Bybildet i Norge preges ofte av markante kirker, mens moskéer og templer er mye 

mindre synlige. Det at vårt økende tros- og livssynsmangfold of�e skjules bak 

anonyme næringsbygg gjør noe med vår kollektive bevissthet. Både trossamfunnene 

og det o�fentlige har et ansvar for å synliggjøre det religiøse mangfoldet i byene. 

Beliggenhet og arkitektonisk utforming er vel så mye en sak for kommuner som for 

tros- og livssynssamfunn. Det er rammene som presser menighetene til å ta de 

valgene de gjør. Kommunene må ta aktivt del i denne prosessen, ellers risikerer de å 

ende opp med anonyme, bilbaserte menigheter i utkanten. 

 

Sentrum og sentralområder er som regel godt egnede for forsamlingslokaler. For 

medlemmene er det lettest å komme til, de vil kunne reise kollektivt og det er som 

regel nok parkering for de som er avhengig av bil. Bedre beliggenhet gjør det enklere 

for medlemmer å «stikke innom» og delta på  aktiviteter. Fordi det passer inn i 

kommunens overordnede ønske om fortetting, vil det normalt være lettere å få 

nødvendige tillatelser. Ulempen er ofte at eiendomsprisene er høyere—for noen 

uoverkommelig høye—og det kan også være mangel på aktuelle lokaler og egnede 

tomter. 

 

Mange opplever det som urimelig at de ikke har tilgang på et livssynsåpent 

seremonirom i sitt nærområde. Den norske kirke har arvet en enorm bygningsmasse 

https://www.stlb.no/veileder-forsamlingslokaler/


over hele landet, finansiert gjennom skatteseddelen. Skal Norge ha reell tros- og 

livssynsfrihet, må alle kommuner tilby et tilstrekkelig stort og verdig utformet 

livssynsåpent seremonirom til gravferd og andre aktuelle seremonier. Muligheten for 

trosutøvelse i lokalsamfunnet sier mye om hvor inkluderende et samfunn ønsker å 

være. Det er mange mulige tiltak, og valg av løsning blir en lokalpolitisk beslutning.  
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Innspill til Kommuneplan Asker kommune 2020-2032 fra Asker
Stasjon og Omegn Vel1

Vellets nærområde –kommunesenter og knutepunkt
I planens føringer for vellets nærområde heter det at Asker sentrum skal videreutvikles som
kommunesenter og kommunens største tettsted og knutepunkt, med særlig vekt på å utvikle en
betydelig regional næringsklynge. Prioriterte vekstområder er innenfor maks 2 km gangavstand til
Asker stasjon.

Vekstambisjoner vs. bærekraftsmål –unngå utbyggingspress og trafikkaos
Kommunens krevende vekstambisjoner underlegges ambisiøse bærekraftsmål. Dette settes særlig på
spissen i Asker sentrum der betydelige trafikale utfordringer og mange store pågående og planlagte
utbyggingsprosjekter etter alt å dømme vil prege utviklingen i store deler av planperioden. Allerede i
dag er sentrum sterkt preget av utbyggingen av Wesselkvartalet og Sentrumsgården. Med Høn-Landås-
utbyggingen innlemmes også nærområder som til nå har vært landlige i et voksende sentrum. Er dette
«vekstforan vern» snarere enn bærekraftig «vern foran vekst»?

Trivsel –ikke støy, støv og kø
Vellet vil særlig påpeke de ulemper bl.a. i form av støy, støv, utilgjengelighet og svekket trafikksikkerhet
pågående utbygginger medfører. Det er derfor særlig viktig at kommunen faser inn og tilrettelegger
de ulike prosjektene på en slik måte at sentrum forblir attraktivt for publikum gjennom en lang periode
som vil bli preget av stor byggeaktivitet. Dette er ikke minst viktig for de mange butikk- og
servicetilbudene i sentrum som er avhengig av at kundene fremdeles gis en god sentrumsopplevelse.

Trafikkløsninger nå –ikke vent på ny E-18
Veisystemet i Asker sentrum er under et betydelig press som forsterkes av de mange utbyggingene.
Det er fremdeles lenge til en eventuell ny E-18 vil kunne avhjelpe lokale trafikkutfordringer i og rundt
Asker sentrum. Kommunen må derfor avpasse utbyggingstakten til veisystemets kapasitet gjennom
klare rekkefølgebestemmelser, samtidig som midlertidige trafikkløsninger iverksettes. Det er på denne
bakgrunn særlig viktig at kommunen setter seg klare mål for å bedre denne trafikksituasjonen. Dette
vil åpne opp for muligheter til også å ta i bruk areal som er noe lenger fra sentrum enn 2 km.

Planpremisser etter korona –nye reise- og jobbvaner?
Foreløpig er det usikkert hvor varig koronapandemien vil komme til å påvirke våre reise-og jobbvaner.
Når en stor aktør som Telenor har åpnet for fast bruk av hjemmekontor, er det imidlertid ikke utenkelig
at vårt fremtidige reisemønster kan bli varig endret. Dette kan i så fall endre viktige premisser for
kommuneplanen for så vidt gjelder både langsiktig bosettingsmønster og behovet for kontorbygg. I så
måte er det viktig at nye utbyggingsprosjekter ikke iverksettes for tidlig.

Sentrale grøntarealer for trivsel og helse
Vellet har tidligere fremholdt viktigheten av å bevare sentrumsnære grøntarealer. I planprogrammet
heter detbl.a.:

«Kommunen vil forsterke vernet av natur- og kulturverdiene. Ved å ta vare på naturkvaliteter,
kulturminner og kulturmiljøer styrkes naturmangfold, friluftsmuligheter og omgivelsenes særpreg og
identitet. Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne områder og korridorer og
kulturlandskapet er et ansvar for hele askersamfunnet.» ... «Kommunen skal bidra til etablering av
gode møteplasser, sammenhengende grøntområder og et gjennomgående turveinett som
tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.»

1 Dokumentet bes vedlagt saken.
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Asker har i dag en unik mulighet til å bevare et sentrumsnært grøntområde til glede for alle som vil bo
i nærheten av sentrum og besøke sentrum. Dette arealet kan kobles mot en bevaring og tilrettelegging
av Askerelven, både gjennom sentrum og i nord –så vel som i sørlig retning. Vellet vil våge å påstå at
brukere av grøntareal i dagens urbane områder, det være seg Slottsparken i Oslo eller Central Park i
New York, sender de som var forutseende og vernet disse områdene en stor takk.

Lavterskeltilbud for unge i alle aldre på Føyka og i Askerparken
I Asker representerer Føyka stadion og Askerparken slike viktige arenaer med lett tilgjengelig områder
for idrett og rekreasjon for brukere i alle aldre. Særlig vil skiklubbens mange lavterskeltilbud til barn
og unge på Føyka bidra til økt trivsel og bedre helse og samtidig redusere samfunnets kostnader ved
mistilpasset ungdom. Vellet mener en videreutvikling av disse områdene til en grønn idrett- og
aktivitetspark vil være en fremtidsrettet satsing som vil gi Asker sentrum et positivt særpreg som vil
være en velkommen arv til våre etterkommere.

Grønne møteplasser for unge og gamle på to og fire
Det er viktig at nye sentrumsnære boligfelt får et grøntområde i sin umiddelbare nærhet slik at
beboerne kan få rekreasjon og mosjon uten å bruke bilen. Mange har hund og i mange institusjoner
brukes terapihunder. Et inngjerdet område hvor hundene kan løpe fritt bør derfor være inkludert i
grøntområdene. I sentrum vil det bo mange eldre. Med f.eks. bocciabaner og benker i grøntområdene
vil også denne gruppen få uformell trim og gode møteplasser, gjerne med en kaffebod i nærheten.
Slike enkle tiltak vil bidra til et beboer- og brukervennlig Asker sentrum der folk trives.

Grønn mobilitet på skinner
Et sammenhengende gang- og sykkelveinett gjennom sentrum vil øke den grønne mobiliteten. Gamle
jernbanetraseer kan med fordel brukes, både mellom Høn og Asker sentrum, men også mellom
Heggedal og Asker sentrum. Alle nye boligfelt bør ha en tilkobling til en grønn mobilitetsakse. Med en
forventet befolkningsvekst i Asker, er det viktig at det legges til rette også for parkeringsplasser nært
turterreng og skiløyper.

Vellet –vi bor her –og bryr oss!
Vellet har en god dialog med både Askers politikere, kommunen og utbyggerne, og selvsagt med våre
mange medlemmer. Vellet imøteser en fortsatt fruktbar dialog med alle parter for å bidra til en positiv,
spennende og fremtidsrettet utvikling av Asker sentrum – et Asker sentrum som vellet håper både
dagens og fremtidens askerbøringer vil trives i, og ikke minst, kunne være stolte av!



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Eirik Davidsen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Nærsnes Vel
Adresse: Krystallveien 31, 3478 Nærsnes
Telefon: 93016971
E-post: eirik-d@online.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)

Bolig X
Næring
Utbygging X
Kjørevei
Gang-og sykkelvei X
Grønnstruktur
Friluftsområder X
Strandsone /fjord X
Biologisk mangfold X
Landbruk
Kulturminner X
Annet

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

Innspill til ny kommuneplan i Asker – Arealdelen 2020 – 2030
06.09.2020

Innledning
Fra Nærsnesble det sendtinn et innspill om Samfunnsdelen til kommunen i februar. Her kommer
oppfølgingen og neste innspill fra samme gruppen –om Arealdelen.

Vi forsøker å følge opp innspillet vårtiht. beskrivelseravkommuneplanen slik det står på
kommunens sider om Arealdelen; «…bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av
arealer og fysiske omgivelseri hele kommunen.»

Den nye kommunens særtrekk. Bakgrunn
Vi skrev i tidligere innspill at; «kommunesammenslåingen ga den nye kommunen vesentlige tilskudd
av mangfold. Dette er utgangspunktet for en fremtidig utvikling.»
Videre skrev vi at; «vi tenker på bruken, tilgangen og på det biologiske mangfoldet for den store
kyststrekningen og den store markadelen i Asker kommune. Videre de sterke små lokalsamfunnene
(både lokalsentre og nærsentre) med identitet, kultur og historie som fortsatt vil være viktig for en
god utvikling av kommunen. Og vi tenker på infrastrukturen og sammenhengen mellom nærsentrene,
lokalsentrene og kommunesenteret.»



Det er disse tingene, sett i sammenheng med «arealbruken» og infrastrukturen, vi med dette
innspillet ønsker å beskrive noe mer detaljert.

Konsekvensutredninger av innspill til arealplanen
Vi vil påpeke betydningen av at forslag til arealdisponering, spesielt bolig- og næringsarealer, gis tid
nok for en grundig konsekvensvurdering av om helheten i arealforslagene er realistiske og lar seg
gjennomføre, eller gi grundig beskrivelse av forutsetningene for gjennomføring.

Foreslåtte arealdisponeringer må ikke komme i den situasjon at de ikke kan realiseres fordi forhold
rundt veitilgang, trafikksikkerhet og annen infrastruktur ikke uten videre har vært godt nok vurdert.
Grunnerverv, opparbeidelse av veier, trafikksikring av andre veier (tilførsel) som konsekvens
utbygging osv. skal ikke komme som overraskelser ved realisering av planer.

• For de som bor og ferdes i de eksiterende nærområder er det viktig at disse premissene og
realismen er ivaretatt i planen.

• For de som igangsetter tiltak (utbyggere, entreprenører, etc.) er forutsetningen viktig i forhold til
at de underveis ikke blir presentert store endringer i sine forutsetninger/forventninger.

• For kommunen er det viktig å ikke komme i en situasjon som påfører ekstra kostnader.

Temakart
Asker kommune har den lengste og viktigste kystlinjen i Indre Oslofjord. I vårt innspill til
Kommuneplanens samfunnsdel flagget vi den forpliktelsen som Asker har til å forvalte kystlinjen i
forhold til miljøpåvirkning, samt verdi av tilgang til kystlinjen og fjorden som viktig frilufts- og
rekreasjonsområde. Det er ønsket en næringsutvikling innen maritim /reiseliv langs kysten.

Også tilgangen til og sikringen av marka som rekreasjons- og naturområder er viktig. Dette bør
merkes tydelig i planverket.

Siden utviklingen av både kystlinjen og marka vil ha stor oppmerksomhet og er viktige for bygdas
innbyggere foreslår vi at kommunen i sitt arbeid etablerer temakartogså for kystlinjen og marka.
(miljø, biotoper, sikring av stier og tilgang til områder, premisser for friluftsliv, forurensningsrisiko,
etc.)

Overordnet utvikling
I «søndre del» av kommunen, hovedsakelig gamle Røyken og Hurum kommuner, er det som tidligere
nevnt (Samfunnsdelen) tynnere befolket, lengre avstander og større utfordring mht. infrastruktur og
kommunikasjon.
Prioriteringerblir alltid viktig, og en utfordring, innen en kommune.
En bedring av infrastrukturen og kommunikasjon, særlig i retning «nord –sør» i kommunen må bli en
viktig prioritering for å knytte hele kommunen bedre sammen. I tillegg blir det viktig å knytte
Nærsentre og Lokalsentre godt sammen.
Arealer, endringer og utvidelser, må konkret planlegges og merkes for dette.
Som det er beskrevet om kommuneplanen; «En mer konsentrert utbygging rundt tettstedene,
samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer vektlegges. En klimavennlig by-
og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers klimamål», så bør disse tingene absolutt ha lagt
inn prioriteter.

Vi som bor på Nærsnes påvirkes av det som skjer i områdene rundt oss, i forhold til videre utbygging
og utvikling av Asker kommune; nord –sør, og ikke minst i Slemmestadområdet. Det blir svært viktig
å planlegge en helhetlig infrastruktur inklusive kommunikasjon i disse områdene.



Slemmestadveien, RV 165, og Røykenveien, RV 167, trenger sårt forbedringer i tiden som kommer.
Det samme gjelder veien videre fra Sætre og E 134 mot Filtvet og Tofte, RV 281.
Kommunikasjonstilbudene mot Drammen fra Slemmestad og Hurum er heller ikke god, slik det er i
dag.
Matebusser mellom våre tettsteder, ikke minst mellom Nærsnes og Slemmestad, samt mellom
Slemmestad og Heggedal (og toget), bør prioriteres.
Utnyttelse av sjøen og bruk av båter er mye omtalt i media, og utvidelser av dagens tilbud vil være et
nødvendig bidrag til forbedringer. Mange i vårt område pendler og reiser ofte til og fra Oslo.

Gang og sykkelveitrasé, kommunikasjon mellom Nærsnes og Slemmestad
Å knytte tettsteder bedre sammen blir viktig, hvor Slemmestad er Lokalsenteret for Nærsnes.
En gang- og sykkeltrasé mellom Slemmestad og Nærsnes vil bl.a. være ett svært viktig tiltak i så måte.
Traséen (arealdelen) ligger mer eller mindre «klar» for gjennomføring!
En gang- og sykkeltrasé må / bør i hovedtrekk følge hovedveitraseen opp til Morbergtoppen, og
derfra videre over til Slemmestad Sentrum og til Rortunet.
I bakkene fra Morbergtoppen ned mot Nærsnes ligger restene av den gamle veien parallelt med
dagens bilvei. Denne traseen må / bør hovedsakelig kunne brukes til gang-og sykkeltrasé.

Én viktig forutsetning for kommuneplanen er samspilletmellom Lokalsentrene og Nærsentrene. En
annen viktig forutsetning er bærekraftmålet. Nærsnes og Slemmestad ligger innenfor den ønskede
grense for nullvekst i personbiltrafikk.
El-sykler og el-sparkesykler vil gjøre at mange vil velge dette mellom tettstedene, framfor bruk av bil!
Ikke minst til og fra båten og bedre bussforbindelser på Slemmestad.
I tillegg vet vi at å bidra til at flere bruker sykler vil være et helsefremmende tiltak i hele kommunen.

Uavhengig av forutsetninger om bærekraftmål eller nullvekst i personbiltrafikk, har det lenge vært et
meget sterkt ønske fra befolkningen på Nærsnesom å få en trygg gang-og sykkelveiforbindelse til
Slemmestad. Dagens situasjon med syklister og fotgjengere i veikanten /grøfta,og uten lys i mørket,
er ikke særlig trafikksikker. Sundbyveien bør lyssettes slik at både gang-og sykkeltraséen blir belyst.

Neste fase for gang-og sykkeltrasé på Nærsnesmå være strekningen fra Nærsnes til Ramton. Dette
bør legges inn i planene, i prioritets rekkefølge.
Slemmestad er, og vil bli, et viktig kommunikasjonsknutepunkt også i tiden som kommer. Ikke minst
som kommende Lokalsenter i kommunen, samtsatsingen på Slemmestad og byutvikling.

Naturmangfold, marka og fjorden
Arealdelenmå få tydelig fram hvor viktig «den meget sentrale rollen det nye Askers andel av
Oslofjorden /Drammensfjorden og marka (udefinert) har, og vil ha i fremtiden, som
rekreasjonsområde for hele den sentrale Oslofjordregionen.
- Miljø/biologisk mangfold (både fjorden og marka) er i regionen under sterkt press med sterke

negative trekk, spesielt i fjorden. En nødvendig kartlegging av naturmangfoldet bør beskrives
overordnet. Dette kan lett gjøres ved bl.a. å bruke beskrivelsene og kart fra Miljødirektoratet.
Bl.a. av hele nye Asker kommune.

- Bruken og utfordringer ved bruk av kysten og fjorden. Arealplanen må ha kriterier for sikring av
almen tilgang til strandsonen.

- Bruk og utfordringer ved bruk av marka. En arealutvikling som sikrer alle enkel tilgang til marka.
Definisjon av marka-grenser kan være nødvendige virkemidler i videre planarbeid.» (Fra tidl.
innspill).



En plan for Bårsrudmarka - definisjon av markagrensen
Bårsrudmarka er i dag et mye brukt og viktig friområde /naturområde for boligområdene og
tettstedene som ligger rundt marka. Det er et lett tilgjengelig og viktig område for folk i både Båtstø,
Ramton, Nærsnes, Morberg, Torvbråten og Auke.
Bårsrudmarka ligger i hovedsak utenfor de i Kommuneplanens Samfunnsdels prioriterte
vekstområder. Vi mener likevel det er viktig å presisere hvor viktig en plan og sikring av
Bårsrudmarka er for de omkringliggende tettstedene.
Det er sannsynlig at det vil komme ønsker om å bygge i randområdene eller innover i marka.
Velforeningen (-ene) ønsker ikke at det blir en «bit for bit utbygging» uten at det er en kartlegging av
naturmangfoldet og en plan for hvordan man sikrer verdien av Bårsrudmarka som friareal /
naturområde. Samtidig må det også sikres at marka fremdeles er så nær, og tilgangen så enkel, som
den i dag er for de tettstedene/boligområdene som i dag bruker marka.

Innerst i Nærsnesbukta, «Propsen» –friområde på Nærsnes
I dag leier Kommunen viktige friområder og turområder innerst i Nærsnesbukta av AS Søndre
Nærsnes. (Lokalt kalt «Propsen»). Leieavtalen løper fram til 2037.

Dette området er et meget viktig og mye brukt «friområde». Kyststien går gjennom området, det er
badeplass, og det er flere 100-150 år gamle grunnmurer til is-stabler. Umiddelbart i bakkant ligger
is-dammene som var i produksjon fram til ca. 1960. Hele området har en stor verdi som friområde
samtidig som det er viktige kulturminner for stedet Nærsnes. Dette er i tillegg det området på
Nærsnes som har enklest tilgang ned til sjøen for familier og bevegelseshemmede.

Vi forutsetter at området fortsatt forvaltes som friområdet og at kommunen mot slutten av
planperioden starter et arbeid med tanke på en permanent sikring /forvaltning av dette område for
allmenheten.

«For Nærsnes Skole og Nærsnes Kystbarnehave, som begge ligger med kort trafikksikker gangavstand
til dette grøntområde, er området meget viktig. Det er mye brukt turområde for lek, aktivitet og
undervisning»

«Skijordet / Sokkajordet» –friområde / aktivitetsområde for barn og unge.
Det såkalte Sokkajordet som er avgrenset av veien til Bårsrudtjernet i vest, Sokkadammen i syd og
Sokkabekken i øst, er ikke lenger i bruk som landbruksjord.
Området ligger mellom Bårsrudmarka og bebyggelsen på Nærsnes i kort avstand fra denne. Viktige
turveier går gjennom /ved siden av området. (Markert med grønn ring i vedlegg).

Dette området har i flere tiår vært brukt barn og familier på Nærsnes til ski og vinteraktiviteter. Av
mange blir området kalt «skijordet». Det har vært et viktig område for spesielt de minste barna. Det
er vært brukt av både Skolen og Kystbarnehagen og som et område for ikke-organisert aktivitet. I
takt med utbyggingen på Nærsnes de senere år har området blitt stadig viktigere som friområde.

Vi ønsker at dette område i fremtiden også skal kunne brukes til friluftsaktiviteter av stedets barn og
unge. Derfor ønsker vi at dette sikres ved at det i arealplanen settes av som friområde /
aktivitetsområde for barn og ungdom.
Vi ser for oss at området kan brukes både til vinter- og sommeraktiviteter (ski, aking, sykling, ballspill
etc). Det kan tilrettelegges delområder for flere forskjellige aktiviteter parallelt uten at de kommer i
konflikt med hverandre.



Østveien inn i Bårsrudmarka
Østveien (et lokalt navn på Nærsnes) er forlengelsen av Gartnerveien sydover inn i Bårsrudmarka.
Dette er inngangen til marka for de fleste av de som bor i de gamle områdene på Nærsnes, og starter
som del av Kyststien. Den nyere bebyggelsen på Nærsnes er så langt, lagt i noe avstand øst for denne
skogsveien /stien. Ved tidligere planer ble området bevart som grøntområde for å sikre inngangen til
marka nær de gamle boligområdene.
Etter utbyggingen av de nyere boligområdene har grøntområdet langs Østveien også blitt et viktig
friområde, turområde og lekeområde for de som bor i den nyere bebyggelsen –og andre. Området
er mye brukt. Ikke minst viste det seg å være viktig som turområde denne spesielle våren og
sommeren (med pandemien).
For Nærsnes Skole og Nærsnes Kystbarnehave, som begge ligger med kort trafikksikker gangavstand
til dette grøntområde, er området meget viktig. Det er et mye brukt turområde for lek, aktivitet og
undervisning.

I den eksisterende arealplanen for Nærsnes ligger det et areal for fremtidig boligbygging (mørk gul, i
rød sirkel på kartet i vedlegg) inn til, og delvis over, Østveien. Dette området er tegnet inn uten
skissert løsning for veitilknytning (ref. avsnitt om konsekvensutredning av innspill). Vi finner at verken
Gartnerveien (Gamle Nærsnes private veilag) eller veien i de nyere boligområdene vest for området
(privat veilag) eller syd for det inntegnede området (privat veilag) er egnet for, eller dimensjonert for,
ytterligere trafikk.
I tillegg vil dette området evt. redusere det som i dag er et verdifullt nærområde av Bårsrudmarka.

Vi ønsker at arealplanen skal vise områdene på begge sider av Østveien (og ut mot fjorden) som
viktige friområder og forlengelse av Bårsrudmarka ned mot boligområdene på Nærsnes.

Tilgangen til strandsonen.
Strandsonen er under press. I de eksisterende arealplaner er det områder som er lett tilgjengelig, og
en del områder som er regulert tilgjengelige strandområder hvor tilgangen er dårlig, eller den
fremstår som privatisert. Det er ønskelig at kommunen tar ansvar for god adkomst, skilting og
tilrettelegging inn til alle områder som i eksisterende er tilgjengelig for allmenheten. I samarbeid med
Nærsnes Vel. (Tidligere Røyken kommune var på befaring og det var planer om skilting, etc.).

Kyststien mellom Nærsnes og Slemmestad
Kyststien er et viktig element for å sikre allmenheten gode turområder langs fjorden. Kyststiene får
størst verdi når de oppleves som sammenhengende, og så nær kysten som mulig. Etter mange år
med usikkerhet om, eller hvordan, vi kan følge kysten mellom Nærsnes og Slemmestad, ser det ut
som at vi nå har fått en løsning. Dette må imidlertid følges opp slik at dette kan gjennomføres i
praksis. (Så nær en vinn-vinn-løsning som mulig, både for de som er berørt av dette og for turgåere).

Kulturminner
Istiden i perioden 1860-1960 er den perioden som «bygget» Nærsnes. Dette er også et viktig element
i Nærsnes sin identitet. (Markert bl.a. ved «is-skjæreren» som dekorerer Grendehuset).

På Nærsnes er det mange synlige spor etter is-driften innen et relativt konsentrert område i
Nærsnesbukta. De fleste av de gamle is-dammene eksisterer fremdeles. Deler av veiene isen ble
fraktet på er fremdeles synlige. Flere av de gamle grunnmurene til is-stablene ligger synlige.
Lasteplassene hvor skipene lå er lett å finne. I tillegg finnes det arkiver hos AS Søndre Nærsnes fra is-
driftstiden, og det finnes mange gamle fotografier fra isdriften på Nærsnes. Det er få steder, om
noen, som har alle deler (anlegg) fra is-driften med foto og arkiver samlet og så komplett.



Mange av de synlige sporene /anleggene ligger på områder som i dag brukes som friområder og
viktige turområder. Vi ønsker en sikring av disse minnene. Det vil for øvrig falle mye sammen med
sikring av det som i dag er viktige friområder /turområder.

Fortetting i de gamle boligområdene
Veiutforming og veibredde er viktige miljøskapende elementer i de gamle boligområdene i Nærsnes
(ikke minst på Nærsnestangen og midtre Nærsnes). Trafikkbildet /trafikksikkerheten gir ingen
muligheter for ytterligere fortetting med boliger utover det som ligger i eksisterende
reguleringsplaner.

Avslutning –tettstedsstrukturen for Nærsnes Nærsenter og omegn
- Arealdelen bør omtale og beskrive tydelig:

o Samferdsel, kommunikasjon og trafikksikkerhet. Gang- og sykkeltraséene er kanskje det
viktigste innspillet fra Nærsnes! Skal det ikke være servicetilbud ved enkelte Nærsentre
som Nærsnes i rimelig nær framtid, så må kommunikasjonsbiten, tilgangen til
Lokalsenteret og trafikksikkerheten bedres. Arealbehovet for dette må planlegges og
klargjøres.

o Plass og arealplaner for servicedelen ved nærsentrene, helseomsorg, etc.
Ikke minst bør det beskrives noe om behovet for å utvikle enkel tilgang til disse for alle.
Kommunikasjon og infrastruktur.
Selv om Slemmestad er nærmeste Lokalsenter til Nærsnes, og derved er tiltenkt de
viktigste servicefunksjoner, vil behovet for arealer for noen servicetilbud være til stede
fremover. (Lege, etc.).
Tidligere avsatte arealer til næringsvirksomhet /service har senere blitt omregulert til
boliger og er bebygget. Det er behov for å definere noen arealer til næring /service. Det
må også ligge en langsiktighet til grunn slik at om det ikke er umiddelbar interesse fra
f.eks. etablering av legekontor, så må arealene holdes av til fremtidig serviceetablering.

o Beskrivelsen «Styrkingen av identitet ved å ivareta og videreforedle stedenes særpreg,
og kulturkvaliteter» er like viktig for et Nærsenter som for et Lokalsenter. Særpreg, natur
og kulturkvaliteter har lenge vært, er viktig i dagog i tiden som kommer, og ikke minst
for det som nå blir et kommunalt Nærsenter.
(Disse siste punktene er også dels oppfølging fra innspillet om Samfunnsdelen).

Nærsnes, 14. september 2020

Arbeidsgruppen, på vegne av Nærsnes Vel

Eirik Davidsen Unni Glende Victor Iversen

………………Sign.………… ……………Sign.………… ……………Sign……………

(Vedlegg neste side).



Vedlegg.

Arealdelen Asker kommune –2020- 2032

«Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en plan som styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Arealdelen
består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske
omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak
som omfattes av loven.»

Nåværende kart for Arealdelen -Nærsnes:



____________________________________________________________________________________________________

Adresse: v/HåvardKilhavn,Ramsvikveien11,3482Tofte
Tlf: 911 16084E-post: hurum-royken@naturvernforbundet.no

TofteiHurum, 13.09.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel - Asker kommune

I kommuneplanens samfunnsdel av 09.06.2020 har Asker kommune slått fast at global
oppvarming og tap av biologisk mangfold er to av vår tids største samfunnsproblemer. Det
slås også fast at Asker kommune, som erNorges 8. største kommune etter innbyggertall, har
etsærligansvarforåbidratilåløsedisseproblemene.

Slik Naturvernforbundet i Hurum og Røyken ser det, vil følgende, overordna tiltak være
sentrale forånåmålaikommuneplanens samfunnsdel:

- Reduserenedbyggingavarealer, ogøkevernaareal
- Redusereutslippavklimagasserfratransportsektoren

Konkretvildetteblantannetkunneinnebære å:

Kun tillate regulering av nye boligområder innafor de prioriterte vekstområdene, med
kortveitilkollektivknutepunkt
Oppheve eldre reguleringsplaner som legger opp til boligutbygging utafor de prioriterte
vekstområdene
Ikketillatebyggingavflere fritidsboligerikommunen
Ikketillatenedbyggingavdyrkamark
Ikketillateutbyggingavnye småbåthavner, menhellerutvideeksisterende havner
Arbeideforåoppretteflere naturvernområderikommunen
Utvideområdetformarkaloventilåomfatteutmarksområdeneihelekommunen
Legge særlig vekt påå bevare intakte og lite utbygde naturområder langs sjø, strandsone
ogvassdrag
Værerestriktivemedåtillatemasseoppfylling/planeringavjordbruksarealer
Værerestriktivemedåtillatebyggingavnye skogsbilveger
Værerestriktivemedåtillatenye masseuttak
Ikketillatedrenering/nydyrkning/skogplantingimyr

Naturvernforbundet ønsker at disse punktene skal komme til anvendelse i  alle  konkrete
forslagtil arealbruksomforeslås idennye kommuneplanen. Vi vil allikevel gjøre kommunen
oppmerksompåendelstedervi menerbørvernes særskiltmotnyutbygging, ellersomdetpå
andre måter bør tas hensyn til i planen. Disse gjøres rede for i vedlegget. Lokalitetene er
stedfestaidenvedlagte shapefila.

Medvennlighilsen

NaturvernforbundetiHurumogRøyken
Styret



VE D LE G G

1. BekkekløftGrodalen
BekkekløftablekartlagtavBioFokus i2008. Denbøravmerkessomnaturvernområde.

2. Slemmestad/Bø: Kalklindeskog
LokalitetenblekartlagtavBioFokusi2016. Herfinnes nasjonaltviktigkalkskog. Hele
lokalitetenbøravmerkessomnaturvernområde.

3. Bårsrudmarka
HererutbyggingspressetstortfrabådeBødaleninordvestogNærsnesinordøst. Deterviktig
åsikredettesammenhengdeutmarksområdetpåøstsidaavRøyken, ogsetteeiklargrensefor
hvorlangtutbyggingkanskje.

4. Ramtonholmen
Børavmerkessomnaturvernområde. Kommunenbørarbeideforåopprette etnaturreservat
påholmen.

5. Årosvassdraget
Årosvassdrageterunderstortpress. Eividkantsonerundtelvabøravmerkes som
naturvernområde.

6. Follestadnæringspark
Planenbørsetteeitydeliggrenseforhvorlangtmotvest, sørogøsteividereutbyggingav
Follestadnæringsparkskalkunneskje. Konfliktene mellomutbyggingog
naturverdier/friluftslividetteområdeterstore.

7. Sætrevassdraget
Herfinnes eilokaltviktigbekkekløft, kartlagtavBioFokus i2008. Områdetbøravmerkes
somnaturvernområde. Kantsonenelangselvabørgis bedre vernennidag.

8. Skjærlagsåsen
HeråpnerHurums kommuneplanforetstortboligfelt, stikkistridmedallefaglige
anbefalinger. Boligfeltetbørikkeviderføres idennye kommuneplanen.

9. Sandspollen
SandspolleneretavdeviktigstefriluftsområdeneiindreOslofjord. Heledetubebygde
områdetrundtbuktabøravmerkessomnaturverns- ogfriluftsområde.

10. Storsandboligfelt
HurumskommuneplanåpnerforeistorboligutbyggingpåStorsand. Denne erikkeforenelig
meddennye kommuneplanens målomåfortrinnsvistillatevekstiprioriterte vekstområder.
Kollektivtilbudeterdårlig, ogeiutbygginghervilværebasertpåprivatbilisme. Itillegger
planenuforeneligmedmålomåreduseretapavdyrkamark. Planenebørderforikke
viderføres idennye kommuneplanen.



11. Slottetsandtakogboligfelt
Herforeliggerdetplanerforeistorutbygging avboligfelt. Ilikhetmedplanene påStorsand,
erhellerikkedisse planene forenelige medmålaomåredusere klimagassutslippene fra
transportsektoren.

12. Julshøgda
Dette eretstortogsammenhengende områdemedkystnærgammelskog. Detbøravmerkes
somnaturvernområde.

13. Husebykollen
Juve pukkverks planeromåutvide masseuttaketiHusebykollenersværtomfattende.
Konfliktenmednaturvern-, kulturminne,- ogfriluftsinteressererstor. Vedhøringav
reguleringsplanenfordetteområdetharNiHRforeslåtteialternativavgrensningav
uttaksområdet, someretkompromiss somåpnerforfortsattdriftavpukkverketimange tiår.

14. Vesterviksmåbåthavn
Denne foreslåtte småbåthavna varendelavreguleringsplanenforFiltvetgård. Småbåthavna
erisværtstorkonfliktmednatur- ogfriluftsinteresser. Denvillegge beslagpåenavde få
strekningene medubebygde svaberglangs sjøensomfortsattfinnes mellomTofte ogFiltvet.
Dessutenfinnes detallerede eksisterende båthavnerbåde vedRødstøaogFiltvetlike ved. Den
foreslåtte båthavnabørderforikke tas innidennye kommuneplanen.

15. Ramsvikåsen
PåstrekningenmellomFiltvetogSagene finnes detnesteningengjenværende grøntdrag
mellomsjøenoginnlandet. Ramsviksåsenerettavde fåsomerigjen. HeråpnerHurums
kommuneplanforutbyggingavetstortboligfelt. Dette børtas utavdennye kommuneplanen.
BoligutbyggingpåTofte børskje nærmere sentrum.

16. Bispefjellet
PåBispefjelletønskergrunneierenåbygge etleilighetskompleks rettvedsjøen. Planene eri
storkonfliktmed natur- ogfriluftsinteresser. Områdeterettavde fågjenværende ubebygde
områdene medsvaberglangs sjøenmellomFiltvetogTofte. Nybebyggelse mellomsjøenog
dennåværende bebyggelsenbørikke tillates.

17. Tofteskogensør
UtmarksområdetvestforTofte, rundtBarlindvannogStriglevann, eretviktig
gammelskogsområde. Områdeterogsåsværtmye bruktsomfriluftsområde. Områdetbør
inkluderes imarkalovens virkeområde, ogavmerkes somnaturvernområde.

18. Morskogen
Dethartidligere værtplaneromutbyggingavnyttboligfeltvedMorskogennordforSagene.
Eislikutbygging vilvære ikonfliktmednatur- ogfriluftsinteresser. NyutbyggingpåTofte
børskje nærmere sentrum, foråoppfylle kommunens målomåredusere klimagassutslipp.



19. Sagene/Marmorveienboligfelt
Deneksisterende reguleringsplanenfordetteområdetbørgjennomgåspånytt. Strandsonen
børgis bedrevern, ogboligene somerplanlagtinnafor100-metersbeltetbørtasutavplanen.

20. KystenogkystnærskogmellomSandbuktaogErsvika
OmrådetmellomSageneiøstogErsvikaivesteretenestående, sammenhengende, ubebygd,
kystnærtutmarksområdeheltsørpåHurumlandet. DeterknaptnoeområdeiHurumsomdet
erviktigereåbevare somubebygdområde, bådepågrunnavstorenaturverdierogensvært
flittigbruksomfriluftsområde. Etstørreområdeherbøravmerkessomnaturvernområde, og
detbørabsoluttikketillates noenformforutbygging.

21. KystenogkystnærskogmellomErsvikaogRødtangen
Idetteområdetdukkerdetjevnligoppønskerfragrunneierne omutbyggingavnye hyttefelt.
Dettebørikketillates. Særligviktigerdetåverne områdenemedkalksteinsgeologi, somhar
etmegetriktplante,- oginsektsliv.

22. Haraldsfjell
DensøndredelenavHaraldsfjelleteralleredevernasomnaturreservat. Ogsådennordre
halvdelenbørfåsliktvern.

23. Jørnsåsenboligfeltognæringsområde
VedJørnsåsenerdetplanlagtetstortnyttboligfeltognæringsområde. Planeneerikonflikt
medfriluftsinteresser. De erogsåikonfliktmedkommunens målomåredusere
klimagassutslipp. Boligfeltetbørderforikketasinnidennye kommuneplanen.

24. Knivsfjell
Knivsfjelleteretavdeviktigstefriluftsområdene ivestreHurum. Medjevne mellomrom
foreslås dethernyutbygginginordendenavfjellet. Dettebørikketillates. HeleKnivsfjellet
børavmerkes somnaturvernområde, ogbliendelavmarkalovens virkeområde.

25. Vollebuktasmåbåthavn
IVollebuktaerdetforeslåttåbygge einysmåbåthavn. Denne eristorkonfliktmedbåde
naturverdierogfriluftsinteresser, ogbørikketas innidennye planen.

26. Rørvikhyttefelt
IRørvikåpnerHurumskommuneplanforutbyggingavetnytthyttefelt. Planene erikonflikt
medmåletomåredusere tapetavdyrkamark, ogerikonfliktmeddestatlige
retningslinjeneneforforvaltningaavstrandsonenlangs sjøen. Hyttefeltetbørtasutavdennye
kommuneplanen.

27. Grimsrudbuktasmåbåthavn
Røykens kommuneplanåpnerforutbyggingaveinysmåbåthavniGrimsrudbukta. Denneeri
storkonfliktmednatur-ogfriluftsinteresser. Båthavnabørikketasinnidennye planen.



OVERS IKTS KART



Innspill til planprogrammet for Kommuneplan for Asker 2020-2032. 
 
I Skjøttelvik Vel ser vi med glede at i planprogrammet for den nye 
kommuneplanen for ”Stor-Asker” er utvikling av hytteområder foreslått 
som et tema i arealdelen av kommuneplanen. Derfor ønsker vi å komme 
med noen innspill. 
 
Som nevnt i planprogrammet, omfatter Asker kommune om lag 4000 hytter 
og fritidshus. Det er naturligvis et stort mangfold av typer, størrelser, 
eierforhold og ikke minst beliggenhet. Det er noen skogshytter i områder i 
kommunen, i Marka og på Hurumlandet. Vi innser at disse trolig har andre 
typer utfordringer enn de langs kysten, derfor vil vi begrense våre 
kommentarer i hovedsak til de som ligger  i nærheten av kysten.  
 
Med den lange kystlinjen er det mange sjønære hytter. Tidligere ble mange 
tomter bygslet for en relativt rimelig penge, i dag er det nok mest vanlig at 
tomtene erverves fullt. Ikke minst ligger noen av de gamle hyttene svært 
nær Oslofjorden og Drammensfjorden.  I dag har vi en 100-meters grense 
fra strandsonen, og vi mener at det er viktig at den overholdes.   
 
Det er svært  vanskelige vind-, strøm- og bølgeforhold på mange 
strekninger langs fjordene, noe som gjør det krevende å anlegge 
småbåthavner. Der det blir mulighet for dette er det viktig at disse 
småbåthavnene er generelt tilgjengelige og omfatter gode gjesteplasser. 
 
Vi synes det er prisverdig at FNs bærekraftsmål  legges til grunn for 
kommuneplanen, og det omfatter da også hytteområder. Det berører særlig 
tre forhold: hyttestandarden, fortidsminner og tilgjengelighet. 
 
Hyttestandarden mener vi i utgangspunktet bør være nøktern. Det er ikke 
miljøvennlig å ha en hytte med en standard og størrelse som likner helårs 
boliger. I foreløpig gjeldende kommuneplan for (gamle) Hurum er det 
vedtatt at eksisterende hytteområder kan ha en utnyttelsesgrad på 25%. 
Dette er høyere enn mange rekkehusområder, og vi mener 
utnyttelsesgraden bør ligge vesentlig lavere. Hvis denne høye 
utnyttelsesgraden blir stående vil det etter hvert bli lite naturlig areal i 
områdene, noe som vil gå vesentlig ut over insektbestanden, og opprinnelig  
fauna og flora generelt. 
 
Bymessig utvikling av nye hytteområder bør unngås av samme årsaker. Det 
bør stilles krav til arealer rundt hver hytte som gir opplevelse av natur og 



miljø. Ved nye hytteutbygginger må det stilles klare krav til trygge 
vannkilder og miljømessig rensing av avløp. 
 
Fortidsminner er en ressurs for ettertiden. Langs Askers kyst er det et stort 
antall registrerte fortidsminner. Nye planprogram må inkludere lokale 
verneplaner og fremheve både nyere og eldre kulturhistorie i 
utviklingsplaner. Det kan fortsatt finnes  viktige kulturminner, og det er 
nødvendig å benytte ”føre var” prinsippet ved tillatelser til utbygging. 
 
Tilgjengeligheten  til hytteområdene ivaretas i dag nesten utelukkende av 
privatbiler. Kollektivtransporten bør legges opp slik at den også gjør det 
mulig å reise med buss eller tog til hytta, særlig i helgene og feriene. Det bør 
også stilles klare krav til sikker ferdsel for syklende og gående. 
 
I programutkastet nevnes at det bør vurderes om det er ønskelig at noen 
hytter kan bli benyttet som helårsboliger. Vi mener det bare bør være 
aktuelt der det er god kollektivdekning. Slik oppfatter vi også kommentaren 
i planprogrammet om at en slik omgjøring av hytte til bolig må ses i 
sammenheng med kommunens ønskede tettstedutvikling, reiseliv, 
transportbehov og tilgang til nødvendig infrastruktur. 
 
Det er observert mange syklister ute på Hurumlandet, mange er på 
treningsturer, men noe er også nyttetrafikk. Avstanden til Oslo-området er 
ikke lengre enn at noen velger å sykle til hytta. Det må gjerne bli flere. 
Forholdene er ikke lagt særlig godt til rette for sykkelbruk på og langs 
hovedveiene langs kysten. ”Gamle” Asker har vært opptatt av gode forhold 
for syklister, vi håper dette vil bli utvidet til også å gjelde den nye 
storkommunen.  
 
Kyststien går langs det meste av Askers kyst. Der traséen går bør man passe 
på å sikre godt utsyn til sjø og natur. De mest kronglete delene av kyststien 
bør vurderes omlagt slik at den kan brukes av flest mulig. 
 
Vi reiser på hytta for ro og fred og gode naturopplevelser. Det er viktig at 
naturvernområder og grønne lunger får en størrelse og en sammenheng 
som muliggjør trekk og vandring av store og små vesener, og 
pollenspredning på naturlig måte.  Områdene må i minst mulig  grad bli 
brutt opp av unødvendige ferdselsårer for motorisert ferdsel av mennesker.  
 
Skjøttelvik Vel omfatter et område med ca. 80 eksisterende hytter, og det er 
planlagt om lag 30 hytter i tillegg. Vår erfaring med utviklingen av 



hytteområder i nærheten gjør oss bekymret for naturforhold og andre 
kvaliteter i slike nye områder, og på sikt også kvaliteten i vårt eget område. 
Derfor dette mer generelle innspillet. 
 
Asker 14. september 2020 
 
Med hilsen 
 
 
Thilde Marie Børsum 
leder Skjøttelvik Vel 
 
 
 
 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Karl Jørgen Gurandsrud 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Asker Velforbund 

Adresse: c/o Gurandsrud, Dalebakken 31, 1387 Asker 

Telefon: 909 90 620 

E-post: styreleder@askervelforbund.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig  

Næring  

Utbygging X 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur X 

Friluftsområder X 

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:Kommunesenter og knutepunkt 

4. I planens føringer for nærområder heter det at Asker skal videreutvikle sine kommunesentra 

og Asker entrum som største tettsted og knutepunkt, med særlig vekt på å utvikle en 

betydelig regional næringsklynge. Prioriterte vekstområder skal ligge tett til sentrene. 

5. Vekstambisjoner vs. bærekraftsmål – unngå utbyggingspress og trafikkaos 

6. Kommunens krevende vekstambisjoner underlegges ambisiøse bærekraftsmål. Dette settes 

særlig på spissen i Asker sentrum, der betydelige trafikale utfordringer og mange store 

pågående og planlagte utbyggingsprosjekter etter alt å dømme vil prege utviklingen i store 

deler av planperioden. Er dette «vekst foran vern» snarere enn bærekraftig «vern foran 

vekst»? 

7. Trivsel – ikke støy, støv og kø 

8. Asker Velforbund vil særlig påpeke de ulemper bl.a. i form av støy, støv, utilgjengelighet og 

svekket trafikksikkerhet pågående store utbygginger medfører for innbyggerne over lang tid. 

Det er derfor særlig viktig at kommunen faser inn og tilrettelegger de ulike prosjektene på en 

slik måte at sentrene forblir attraktivt for publikum gjennom en lang periode som vil bli 

preget av stor byggeaktivitet. Dette er ikke minst viktig for de mange butikk- og 

servicetilbudene som er avhengig av at kundene fremdeles gis en god sentrumsopplevelse. 

9. Trafikkløsninger nå – ikke vent på ny E-18 

10. Veisystemet i Asker nord er under et betydelig press som forsterkes av de mange 

utbyggingene. Røykenveien og Slemmestadveien må prioriteres for oppgradering. Det er 



fremdeles lenge til en eventuell ny E-18 vil kunne avhjelpe lokale trafikkutfordringer. 

Kommunen må derfor avpasse utbyggingstakten til veisystemets kapasitet gjennom klare 

rekkefølgebestemmelser, samtidig som midlertidige trafikkløsninger iverksettes. Det er på 

denne bakgrunn særlig viktig at kommunen setter seg klare mål for å bedre denne 

trafikksituasjonen. Dette vil åpne opp for muligheter til også å ta i bruk areal som er noe 

lenger fra sentrum enn 2 km. 

11. Planpremisser etter korona – nye reise- og jobbvaner? 

12. Foreløpig er det usikkert hvor varig koronapandemien vil komme til å påvirke våre reise- og 

jobbvaner. Store nasjonale bedrifter har åpnet for fast bruk av hjemmekontor. Det er derfor 

ikke utenkelig at vårt fremtidige reisemønster kan bli varig endret. Dette kan i så fall endre 

viktige premisser for kommuneplanen med hensyn til både langsiktig bosettingsmønster og 

behovet for kontorbygg. I så måte er det viktig at nye utbyggingsprosjekter ikke iverksettes 

for tidlig. 

13. Sentrale grøntarealer for trivsel og helse 

14. AV vil fremholde viktigheten av å bevare sentrumsnære grøntarealer. I planprogrammet 

heter det bl.a.: 

15. «Kommunen vil forsterke vernet av natur- og kulturverdiene. Ved å ta vare på naturkvaliteter, 

kulturminner og kulturmiljøer styrkes naturmangfold, friluftsmuligheter og omgivelsenes 

særpreg og identitet. Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne 

områder og korridorer og kulturlandskapet er et ansvar for hele askersamfunnet.» ... 

«Kommunen skal bidra til etablering av gode møteplasser, sammenhengende grøntområder 

og et gjennomgående turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.» 

16. Asker har i dag en unik mulighet til å bevare  sentrumsnære grøntområder til glede for 

fremtidige generasjoner ved å legge dette inn som en premiss i planene. 

17. Grønne møteplasser for alle generasjoner 

18. Det er viktig at nye sentrumsnære boligfelt får et grøntområde i sin umiddelbare nærhet slik 

at beboerne kan få rekreasjon og mosjon uten å bruke bil. Mange har hund og i mange 

institusjoner brukes terapihunder. Et inngjerdet område hvor hundene kan løpe fritt bør 

derfor være inkludert i grøntområdene. I sentrene vil det bo mange eldre og grønn mobilitet 

blir særdeles viktig. Med bocciabaner og benker i grøntområdene vil også denne gruppen få 

uformell trim og gode møteplasser. Ofte vil enkle tiltak vil bidra til et beboer- og 

brukervennlig Asker sentrum der folk trive 

19.  

20. Asker Velforbund 

21. AV har en god dialog med både Askers politikere, kommunens administrasjon og selvsagt 

med våre mange medlemsforeninger. AV imøteser en fortsatt fruktbar dialog med alle parter 

for å bidra til en positiv, spennende og fremtidsrettet utvikling av nærmiljøene i «Nye Asker». 

 



Fra: Fred A. Eek [fred@conseek.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:

Sendt: 22.09.2020 15:34:17
Emne: Kommuneplan for Asker 2020-2032 Samfunnsdelen
Vedlegg:

Hei
 
Vi har lest dokumentet som inneholder mye bra, men finner lite om strandsone og hvordan Asker Kommune vil praktisere problematikken med 100 meters beltet.
Dette synes noe merkelig da dokumentet på mange områder er meget grundig og ved at kommunen har en meget lang kystlinje som er omfattet av de strengeste
riksretningslinjer på området?
 
Med vennlig hilsen
 
Fred A. Eek
Leder, Verket og Bogen Miljøgruppe
Org. nr. 898255212
Mobil +4797977927
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Ønsker til planprogrammet og innspill til kommuneplanens arealdel  
Deres ref.:  
 
Vi viser til dokumenter og kart om revisjon av kommuneplanen på kommunens hjemmesider. 

 

 

Til planprogrammet 
 

Grøntstruktur og friområder  
Vi mener det et er viktig at alle i Asker får lik tilgang til tjenester og tilbud i sitt nærmiljø, særlig tilgang til 

fritidsaktiviteter, natur og rekreasjonsområder. Nær tilgang til naturområder gir muligheter for avkobling og fysisk 

utfolding også på hverdager. Selv om man satser på en streng knutepunktstrategi, mener vi det er mulig å tilby gode 
friluftsområder tett inntil sentrene. Dette vil kreve god planlegging og detaljert oversikt over naturverdiene. 

  

I denne sammenheng mener vi at det er viktig å utrede temaene "Grønnstruktur, grøntområder og friområder" 

og "Vann og vannmiljø" for hele kommunen. 
 

Viktigst er å ha detaljerte kunnskaper over grønne verdier i byggesonen og langs kysten, men andre potensielle 

byggeområder er også viktig å kartlegge. Også i utmarksområdene er det store naturverdier, og det foregår mye hugst 
og veibygging. Den eneste måten å bevare viktige biotoper i skogen er å ha pålitelige registreringer. Dette gjelder også 

om man velger å etablere markaområder slik det er i Oslomarka. 

 

Grenser for vekst  
Vi ønsker en balansert og forsiktig vekst, og er skeptiske til den sterke befolkningsvekst som det fortsatt legges opp 
til, den er ikke bærekraftig på sikt. Sjøl om knutepunktbasert vekst har klare fordeler, ser vi at veksten i seg selv fører 

til ytterligere press og nedbygging av grønne områder til gode formål som skoler og barnehaver, eldresentra, 

idrettsanlegg, båtplasser, gravlunder osv. Vekst i knutepunkter medfører også mer biltrafikk i disse områdene, vi ser 
hvordan trafikksituasjonen f. eks. på Slemmestadveien og Røykenveien i dag er uholdbar.  

 

Vi ønsker derfor en mer grundig analyse av hvilke langsiktige konsekvenser nåværende veksttakt vil innebære 

for arealreserven (minst 15- 20 års sikt), da det argumenteres med at veksten må fortsette. Hvordan vil da 
kommunikasjonsstrukturen se ut, hvilke kollektivutbygginger er nødvendige og vil dagens veinett kunne håndtere 

veksten. Videre, vil det være god tilgang friområder for en langt større befolkning? 

 
 

Innspill til arealdelen 
 

Fortsatt senterstruktur, men lavere vekst.  

Regionale planer og anbefalinger påpeker at det er viktig å føre en bevisst og målrettet knutepunktstrategi hvor Asker 
inngår i en regional struktur. Asker sentrum er det viktigste knutepunktet i kommunen, både i regional og lokal 

sammenheng. Asker må holde på et fornuftig antall lokalsentre med en forsvarlig vekst som kan gi innbyggerne gode 

boforhold, tilbud og kommunikasjoner, sammen med lett tilgang til friområder. Dersom en virkelig vil redusere 
biltrafikken, også på kveldstid, må en sikre enkel tilgang til friområder og idrettsanlegg i nærområdet. 

 

http://www.naturvernforbundet.no/noa/asker


 

 

Å ha en god senterstruktur som man kan leve med i flere planperioder krever at man har oversikt over behov og 
begrensninger på kort og lang sikt. 

 

Spesielt er Naturvernforbundet opptatt av at det etableres en Langsiktig Grønn grense som markerer grensen 

for utstrekningen av vekstområdene.  
Dette innebærer en praktisk avstand fra boliger til et knutepunkt på maksimalt 2 km. I områder utenfor denne grensen 

må man være svært restriktiv til nye utbyggingsområder, og det må ikke bygges på dyrkbar jord. Eksisterende, ikke 

utbygde byggeområder utenfor den grønne grensa bør vurderes tatt ut av kommuneplanen. Det er også viktig å vurdere 
sammenhengende grøntstruktur innenfor og utenfor den grønne grensa.  

Det må etableres en streng holdning til dispensasjoner til byggesøknader utenfor knutepunktene. 

 

Boligproduksjonen og fortetting 
Som vi også tidligere har sagt mener vi at man ikke kan bygge seg ut av etterspørselen etter boliger, og derfor bør 

begrense antall nye boliger. Kommunen må ta kontroll og kun tillate utbygginger som tilfredsstiller de overordne 

målene i kommuneplanen. Man må nøye vurdere nye foreslåtte bolig- og næringsområder slik at det ikke går utover 
naturverdier eller andre arealbehov i kommunen, også på lang sikt. Det er viktig å ha oversikten og sette av 

natur/friområder og plass til idrett og forskjellige service-behov på tvers av de enkelte byggingsområdene. 

  
Vi mener også at man i overordnede planer har godkjent i overkant mange boliger i enkelte byggeområder. Vi ser at 

utbygger gjerne legger på ytterligere noen boliger for å ha "noe å gå på", og det blir svært trangt i mange boligfelt. 

Resultatet blir at planene ikke kan gjennomføres uten at det går på bekostning av natur og friområder. En kritisk 

gjennomgang av boligtallene i en del felt hadde vært ønskelig. 
  

I denne sammenheng kan transformasjon og fortetting av eksisterende byggeområder være aktuelt, der dette er 

hensiktsmessig, men da innenfor rammen av en langsiktig, bærekraftig vekst. 
 

Natur 

I kommuneplanen vil man bevare Asker som en grønn bygd og har en strategi på å bygge tett ved knutepunktene.  
Vi er enig i det som skrives på siden 16 i planprogrammet «Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ivareta det 

biologisk mangfold, flora og fauna. Kommunen har også en rik historie, og et stort antall kulturminner og 

kulturmiljøer. Denne arven gir oss vår identitet og vårt særpreg, og må forvaltes bærekraftig og framtidsrettet. 

 
Allikevel taper vi stadig små grønne områder overalt i kommunen. Dette kan være til veiformål, parkering, boliger, 

hyttebygging, kommunal infrastruktur eller idrettsanlegg. Større utbygginger har et minimum av leke og 

rekreasjonsareal og det er få større sammenhengende natur og friluftsområder.  Vi tror man i framtiden i større grad 
må endre eksisterende byggeområder til nye behov og spare resterende LNF-områder. Dagens politikk "tetter til" 

arealbruken og skaper en kompakt byggesone med sammenhengende boligbebyggelse og lite variasjon. 

Naturvernforbundet mener derfor at man må ha som mål å bevare de aller fleste resterende LNF-områdene. 

 
Vi foreslår også at den avsatte strandsonen langs sjø og vassdrag blir strengere overholdt, og at allmennheten sikres 

bedre tilgang til strandsonen. Flere viktige naturområder langs sjøen må foreslås vernet, eller sikret på annen måte. 

 

Tilbakeføre areal til LNF 

Asker er nå en større landbrukskommune, og vi mener man må ta sikte på å kunne beholde landbruk som næringsvei i 

alle deler av kommunen. Da er det viktig å ikke legge ut ytterligere dyrkbar jord eller produktive områder til 
utbygging. 

 

I planprogrammet er det nevnt at det nå, i den sammenslåtte kommunen, er planlagte boligfelt for en mye større 

befolkningsøkning enn det er behov for. Vi antar dette gjelder både bolig til næring.  
Kommuneplanarbeidet må vurdere byggeområdene på nytt og anvende strenge knutepunktsregler. Felt som ikke 

tilfredsstiller kriteriene må tas ut av planen. Vi antar mange av disse er tidligere LNF-områder, og må tilbakeføres til 

dette. 
 

Hytter 

Vi mener man må ha klarere mål og føringer for hvordan man ønsker hytteområdene skal utvikle seg. En fare ved for 
stor utbygging av hytter er at man bygger ned de kvalitetene som er attraktive ved "hyttelivet". Vi mener man må være 

restriktive til hvor mange nye hytter man skal tillate, og nøye vurdere hvor man eventuelt skal tillate ny hyttebygging. 

 

Spesielt mener Naturvernforbundet at man ikke må tillate at hyttebebyggelsen på Brønnøya blir omgjort til boliger. Vi 
har også sett at det ved nybygg og ombygging av hytter blir gjort store inngrep i omliggende natur.  For å bevare de 



 

 

viktige naturverdiene på øya, mener vi det må stilles krav i planen til at natur rundt hyttene ikke blir opparbeidet og 
tilplantet. 

 

Vi er også generelt skeptisk til å omgjøre hytter til boliger andre steder i kommunen. Dette vil i mange tilfeller bli 

boliger som ligger spredt og på steder med dårlig kommunikasjon, og dette vil stride mot en utbyggingsstrategi hvor 
knutepunkter er viktige. 

 

Samferdsel 
Utslipp fra transportsektoren utgjør en stor del av klimautslippene i Asker. Vi vil i denne sammenheng påpeke FNs 

bærekraftsmål nr 13 - Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. 

Hvis man skal ta konsekvensen av dette må nye veier og bilbaserte byggeområder vurderes opp mot i hvilken grad de 

bidrar til økt klimautslipp, og om det finnes alternativer som reduserer utslippene.  
Vi vil foreslå at man prioriterer lokalisering av byggeområder og ny infrastruktur som stimulerer til redusert utslipp, 

dette kan være: 

 Bygge nær kollektivtilbud 

 Ikke tillate bilbaserte forretninger og arenaer uten kollektivtilbud 

 Bidra til kollektivfelt på sentrale veier 

 Strategiske bussholdeplasser og omstigningspunkt 

 Ny Asker kollektivterminal 

 Prioritering av kollektivtrafikk der det er flaskehalser 

 Hovedsykkeltraseer mot knutepunktene 

 Gang og sykkelveier, særlig slik at barn ikke må kjøres til skolen 

 
Foreslåtte bolig- og næringsområder som medfører større trafikk med privatbil eller varetransport, mener vi man må 

prioriteres ned, eller vurdere annen lokalisering. Dette gjelder særlig trafikk til Slemmestadveien og Røykenveien. 

Alternativt kan man sette betingelser som at kollektivtilbud må være på plass eller at trafikkregulering/begrensing er 
gjennomført.  

Vi ser at fokusering på knutepunkter spesielt styrker Asker sentrum, men det er også andre «gode» knutepunkt i 

kommunen. Gode kollektivtilbud mellom disse knutepunktene er derfor viktig. 

 

Markagrensen 

Nåværende markagrense må ligge fast.  

Naturvernforbundet ønsker at det etableres en markagrense for de resterende «markaarealene» i kommunen, 

knyttet til markaloven.  
Dette vil gjøre at de forskjellige brukergruppene blir mer likestilt nå det gjelder bruk, utnyttelse og vern. Tradisjonelle 

aktiviteter vil kunne fortsette som før mens muligheten for nye anlegg, bygninger og inngrep vil bli begrenset eller 
underlagt vanlig saksbehandling.  

Vi har registrert at det bygges mange og svært overdimensjonerte nye skogsbilveier for tiden. Av hensyn til friluftsliv 

og opplevelsesverdier vil markaloven kunne begrense nye skogsbilveier til de mest nødvendige. 

 
Registrering av naturverdier må likevel gjennomføres også i markaområdene. Dette er den enste måten å sikre at 

viktige biotoper ikke blir hugget eller ødelegges av veibygging. 

 
 

Vi håper dette er innspill som kan gjøre kommuneplanen til et bedre verktøy for å ta vare på Askers verdier og lede 

utviklingen i en bærekraftig retning. 
 

 

 

For Naturvernforbundet i Asker 
 

Jan Häusler 

leder 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra Asker
Næringsforening

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Steinar Bustad
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Asker Næringsforening
Adresse: Drengsrudhagen 6, 1385 Asker
Telefon: +47 911 36 727
E-post: steinar@askern.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)

Bolig X
Næring X
Utbygging X
Kjørevei X
Gang- og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:

Asker Næringsforening vil med dette gi noen overordnede og generelle innspill til arealdelen i
Kommuneplanen. Asker Næringsforening støtter Asker kommunes overordnede prioriteringer og vil
vektlegge dette i sitt arbeid.

Asker kommune prioriterer videre vekst og utbygging i prioriterte vekstområder med bakgrunn i
bærekraftsmålene, og med særlig vekt på satsingsområdene bærekraftige byer og samfunn, handling
mot klimaendringene, sosial bærekraft og økonomi.

Kommunen har i dag 37.000 arbeidsplasser, og dermed en egendekning av arbeidsplasser på 76 %.
Kommuneplanen legger til rette for en økning i egendekningen av arbeidsplasser. Veksten vil i
hovedsak komme innen kontor/industri, offentlig virksomhet, samt innen varehandel og
bygg/anlegg. Kommunen vil også legge vekt på å videreutvikle nye grønne næringer som landbruk og
reiseliv samt sikre arealer for råstoffutvinning.

For å sikre attraktive og bærekraftige arbeidsplasser, vil lokaliseringen av disse følge av ABC-
prinsippene; rett virksomhet på rett sted. Kommunen vektlegger tilrettelegging for kortreiste
arbeidsplasser.



Det påligger kommunen et særlig ansvar å reetablere arbeidsplasser på Tofte og Dikemark, to
tettsteder med tunge hjørnesteinsbedrifter er nedlagt. Nærmere 1.400 arbeidsplasser er forsvunnet
de siste 10–15 år.

Asker Næringsforening har forståelse for at det ikke er mulig å utvikle alle deler av kommunen
samtidig. Det må gjøres investeringer i bolig, næringsarealer, vann/avløp, skole/barnehage,
kollektivtransport og vei. En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann-/avløpssystemet,
er mange steder i kommunen helt nødvendig for at utbyggere og investorer skal realisere videre
bolig- og næringsutbygging.

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 og E134 gjennomføres som vedtatt i Nasjonal
Transportplan. Ny E18 mellom Asker og Oslo har avgjørende betydning for stedsutvikling, miljø og
lokal trafikkavvikling/bussframkommelighet nord i kommunen.

Asker kommune må prioritere arbeidet mot overordnede transportmyndigheter for et bedre tog- og
busstilbud i hele kommunen. Dette innebærer også at god kommunikasjon fra nord til syd sikres med
direkte bussruter. Det må også legges ned en stor satsing på klimavennlig hurtigbåt på Oslofjorden.
Dette vil knytte vekstområder langs fjorden tettere sammen og være en bærekraftig transportløsning
for kommunen. En fremtidig utbedring av Slemmestadveien og Røykenveien og videre veiforbindelse
til den sørlige delen av kommunen må prioriteres.

Asker Næringsforening vil peke på noen sentrale momenter som har kommet frem etter dialog med
foreningens medlemmer:

• Næringsutvikling avhenger av gode transportløsninger, tilgang til arbeidskraft, og boligutvikling.

• Arbeidet med gode kollektivtrafikkløsninger på vei, bane eller båt er avgjørende for å sikre god
kommunikasjon mellom tettsteder og arbeidsplasser i kommunen.

• I deler av Asker kommune vil bruk av privatbil være eneste løsning. Det må tilrettelegges for
tungtransport i de deler av kommunen som er avsatt til etablering av logistikk og
lagervirksomhet. Utvikling av god veistandard må garanteres. E18, E134, Slemmestadveien og
Røykenveien må prioriteres.

• Utvikling av bolig og næringseiendom i tilknytning til E18, E134 og jernbanen må ha høy prioritet.

• Asker Næringsforening viser til eget innspill fra Billingstad grunneierforening for utvikling av areal
på Billingstad. Dette arealet ligger naturlig i aksen E18 og jernbanen.

• Planlegging og utvikling av bolig og næringseiendom krever forutsigbarhet. Planprosessene i
bedriftene kan ta flere år. Det er viktig at saksbehandlingstiden reduseres. Næringslivet forventer
forutsigbare rammebetingelser og kommunen må sørge for tilstrekkelig kapasitet innenfor plan-
og byggesaksbehandling.

• Asker kommune må avsette arealer for små og mellomstore håndverksbedrifter med behov for
kombinasjonsbygg med både verksted/lager og kontorer i Asker nord.

• I kommunens senterstruktur/vekstsentre må det avsettes arealer egnet for kontorarbeidsplasser.

• E134 er bindeleddet mellom E6 og E18 og en viktig transportåre over Askerhalvøya. Det er viktig
at Asker kommune er en pådriver i utredningen av hvilken korridor som er best egnet mellom



Dagslett og E18. Dette vil styrke interessen for utvikling av næringsarealer i Asker, spesielt
Røyken Næringspark.

• E134 mellom Dagslet og Verpen må i fremtiden utvikles til 4-felt med hensiktsmessige av- og
påkjøringer for økt tilgang til ny nærings- og boligetablering. Dette er en fremtidig viktig
veiforbindelse for å redusere trafikkbelastningen gjennom Oslo og en god
kommunikasjonsløsning for deler av Asker kommune og det sentrale Østlandsområde.

• Utvidelse av Røyken Næringspark mot Sætre langs E134.
Foruten lager og logistikkrevende virksomhet bør det åpnes opp for næringsvirksomhet som er
kontorbasert. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at vi kan få til en fremtidig utvikling
av Røyken Næringspark slik at den knyttes sammen med bolig og næringsutvikling i Åros –Sætre.

• I Røyken sentrum er det tilfredsstillende infrastruktur til å igangsette bygging av inntil 200
boliger. Det må settes i gang arbeid for å sluttføre områdereguleringen.

• For å få til ønsket utvikling av nærings- og boarealer i Asker syd, må veistandarden fra Asker i
nord til Tofte i syd oppgraderes (fylkesveiene 167, 165, 281). Videre må kollektivtilbud til og fra
Asker syd/nord med buss- og båtforbindelser må prioriteres og økes.

• For å komme i gang med utvikling av Spikkestad må arbeidet med en plan for teknisk
infrastruktur utarbeides med spesielt søkelys på avløp med tilstrekkelig kapasitet for fremtidig
utbygging av stasjonsbyen Spikkestad. Tilsvarende gjelder for blant annet Åros og Sætre.

• Ny trend viser at innbyggere fra Osloregionen ønsker kort vei til fritidseiendommer syd i Asker.
Attraktive kystnære arealer i Asker syd, tidligere Hurum, bør avsettes til fritidseiendommer
tilpasset denne målgruppen. Dette vil skape nye arbeidsplasser i handel- og servicenæringen,
samt danne levende lokalsamfunn.

• Statkrafts virksomhet på Tofte må prioriteres slik at pilotprosjektet kan starte. Fremtidig fullskala
produksjon vil øke interessen for grønn innovasjon og næringsutvikling i Tofte / Sagene området.
Det må utarbeides planer for alternativ vei for tømmertransport for å avlaste tungtrafikk
gjennom sentrum.

• Orica sitt område syd for Merraskott tunellen (E134) på ca 1440 dekar bør avsettes som et
fremtidig næringsområde.

Asker Næringsforening takker for muligheten til å komme med innspill og ser frem til videre prosess
og samarbeid.



Postadresse Besøksadresse: post@askeridrettsrad.no
Postboks 166, 1372 Asker Homannsbyveien 17a www.askeridrettsrad.no

Til Asker kommune

Asker, 15. september 2020

Innspill fra Asker Idrettsråd - Kommuneplanens arealdel 2020-30

Asker idrettsråd (AIR) har utarbeidet innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2030. Det eri
tilleggavtaltnærmere dialogmed kommunenom konkretiseringavinnholdet. Idrettsrådetsitt
innspill er tredelt:

Del A – Sammendrag
Del B – Helhetlig innspill
Del C – Konkretisering av utvalgte idretters behov for areal

Utgangspunktet for Asker idrettsråds innspill er:
1) idrettslagenes behov for areal med formål å drive/utvikle sin idrett
2) areal til aktivitetssoner med stillesitting som en samfunnsutfordring

Del A) SAMMENDRAG

1) Tettstedstuvikling
Det er svært viktig at areal til idrettsformål avsettes i forbindelse med tettstedsutvikling.
Idrettslageneog deres aktiviteter kilder til stor frivillighet, demokratiforståelse, tilhørighet,
inspirator til en fysisk aktiv hverdagogmøter på tvers av generasjoner.

For en mer helhetlig arealstyring mot mer aktive liv anbefaler Asker idrettsråd også at
kommunen legger føringer for utbyggere som sikrer areal i tettstedsutvikling som gir mulighet
for og lyst til et aktivt liv, selv om dette ikke er lovpålagt, se også kulepunkt 4.

2) Skolermed idrettsparkersom arenaer for aktivitet- Aktive Lokalsamfunn
Mange idrettsanlegg ligger i tilknytning til skoler. Utnyttelsen av disse anleggene blirsvært god
fordi skole, organisert idrett og egenorganisert aktivitetog lek faller naturlig på samme sted.
Ved å legge idrettsanlegg til skoler sikrer man god spredning av anleggene, og de kommer i
nærmiljøene der det er stort behov for dem. Dette fordrerareal til disposisjon.

Asker idrettsråd anbefaler at:
• Det lages en plan for videreutvikling av idretts- og aktivitetsområdene i tilknytning til

alle skoler. Planen bør beskrivehvilke idrett- og aktivitetssanlegg det er rom for, hvilke
kombinasjonsmuligheter som finnes, hvilke fasiliteter som kan benyttes både på dag- og
kveldstid alle dager i uken, mellomromsfasiliteter(aktivitetssoner mellom byggene) og
infrastruktur generelt som gjør områdene til trivlige og aktive møteplasser

• Er det ubebygd areal somligger inntil et skole/idrettsområdemå dette båndlegges til
fremtidig utvidelseav ulike aktivitetsformål(idrett, friluft, lek og/eller kombinasjon).

• Alle gymsaler/flerbrukshalleri tilknytning til skoler vurderes i forhold til om det er plass
til utvidelse til flere flater for idretts- og aktivitetstilbud(aktivitetshus). Dette også med
utgangspunkt i skolen som et senter i lokalmiljøet.
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• Det bestemmes minimumsareal til innen- og utendørs idrett, friluft, lek og fysisk aktivitet
ved nybygg og rehabilitering av skoler for å sikre areal som frister til fysisk aktivitet.

• Se flere punkter i del B.

3) Nye arealer til organisert idrett

Asker kommune må sikre areal til større idretts- og aktivitetsanleggsom er lett tilgjengelig og i
nærhetene av knutepunkt for offentlig transport (slik somSpikkestadbanen, Røykenveien,
Slemmestadveien og E18 gjennom Asker). Arealene bør være store nok til å kunne samlokalisere
flere idretteroggjerne andre interessenterfor fysisk aktivitet, næring eller kultur. I
idrettsrådets og Askers strategi om å bli Norges Idrettsbygd er det et ønske om at kommunen
skal være et attraktivt valg for enkelte sentrale og regionale anlegg (som nylig vedtatt
sykkelvelodromer et eksempel på), og da er tilgjengelig tomter oftest avgjørende for
lokalisering.

Større anlegg som står på prioriteringslisten til idretten men som ikke har konkrete og avklarte
plasseringsforslag erlistet i del B. Spesielt vi vi fremheve mulighetenfor å avsette areal til ny
idrettspark langs Spikkestadlinjenog et motorsportsenter i Røyken.

4) Egenorganisert aktivitetog nærmiljøanlegg i umiddelbar nærhet til anlegg for
organisert aktivitet.

Punktet henger nøye sammen med kulepunkt 1 og bør sees nærmere på ift arealavsetting. Vi har
mange eksempler på at nærmiljøanlegg og idrettsanlegg utfyller hverandre, men at dette ikke
har skjedd utifra en strategis retnignvalg. Asker idrettsråd anbefaler at det lages en plan for slike
sammenfallende interesserfor arealbruk og at dette blir en villet retning for
tettstedsutviklingen.

Utbyggere av boligfelt bør få sterkere føringer knyttet til aktivitetsfremmende arealer i sine
prosjekter. Om man ikke har hjemmel til å kreve at utbyggere skal bygge nærmiljøanlegg, bør
utbyggere som setter avareal til dette prioriteres. Lokalmiljøet er ofte positive til å oppføre
småanlegg hvis det gis disponeringsrett til felleskapet. Her vil også idrettslag kunne være
partner for flere nærmiljøer. Eksempler på areal/formål er listet i del B.

5) Infrastruktur
Mulighet for å benytte idretts- og friluftsanlegg begrenses til tider av manglende infrastruktur.
For å sikre deltagelse i idretts- og andre fritidsaktiviteterer viktig for idrettsrådet at kommunen
legger stor vekt på følgende:

§ Sykkelvei prioriteres og veiskulder utøkes der sykkelvei ikke kan etableres
§ Et helhetlig kollektivtilbud må på plass for deltakelse fra alle innbyggere
§ Sikre areal til P-plasser tilrettelegges ved utfartssteder til idretts- ogfriluftsområder
§ Det legges til rett for tilstrekkelig areal til P-plasser ved skolene der det bygges

idrettshaller og/eller sikre forflytning til fritidsaktiviteter ved et godt utviklet
transporttilbud.

I det følgende vil vi utdype kulepunktene 1-5 (Del B) samt også synliggjøre de største
arealbehovene og –utfordringer for idrettslagene i Asker(Del C).
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DEL B) HELHETLIG INNSPILL

Innledning
AIRs viktigste rolle er å sikre tilstrekkelig areal til idrett, fysisk aktivitet og rekreasjon. Anlegg
for fysiskaktivitet, idrett og friluftsliv er en viktig del av den offentlig infrastrukturen som må
ivaretas i kommuneplanens arealdel. Det er avgjørende at behovet for arealer for dette formålet
tas inn og drøftes grundig i den endelige kommuneplanens arealdel 2020-2030. I denne
sammenheng er det også viktig å inkludere arealer til infrastruktur som P-plasser og gangveier.

Idrettsrådet ser også behov for at kommunen planlegger for aktive hverdagslivsom forebygging
og tidlig innsats. Vi mener at vi ikke har råd til ikke å satse på fysisk aktivitet, med tanke på alt vi
vet av samfunnskostnader et stillesittende liv medfører.

1) Tettstedstuvikling
Det er svært viktig at areal til idrettsformål avsettes i forbindelse med tettstedsutvikling.
Idrettslagene og deres aktivitet er kilder til stor frivillighet, demokratiforståelse, tilhørighet,
inspirator til en fysisk aktiv hverdag og møter på tvers av generasjoner.

Med en demografi som er forskjellig mellom gamle Asker, Røyken og Hurum vil vi også gjøre
oppmerksom på ulikheter internt i Asker hva gjelder aktivitetsnivåblant ungdom som deltar i
idretten. Tabellen under viser at av 23 069 aktive medlemmer i gamle Asker var hele 80,1 av
befolkningen i alderen 13-19 år aktive i idretten, mens kun 43% av befolkningen i samme
aldersgruppe i gamle Hurum var aktive medlemmer i et idrettslag. Dette eraktivitetstall
idrettsrådet og kommunen sammen må styre i en villet retning gjennom en aktiv arealpolitikk.

Idrettsregistreringen 2018 I % av befolkningen
Kommune Totalt 13-19

år
Totalt 13-19

år
Asker 23 069 4 715 37,9% 80,1%
Røyken 5 910 1 172 26,3% 57,1%
Hurum 2 094 365 22,2% 43,0%

Kilde: Akershus idrettskrets, 2019.

For en mer helhetlig arealstyring mot mer aktive liv anbefaler Asker idrettsråd også at
kommunen legger føringer for utbyggere som sikrer areal i tettstedsutviklingsom gir mulighet
for og lyst til et aktivt liv, selv om dette ikke er lovpålagt, se også kulepunkt 4.

2) Skoler med idrettsparker som arenaer for aktivitet- Aktive Lokalsamfunn
Mange idrettsanlegg ligger i tilknytning til skoler. Utnyttelsen av disse anleggene blir svært god
fordi skole, organisert idrett og egenorganisert aktivitet og lek faller naturlig på samme sted.
Ved å legge idrettsanlegg til skoler sikrer man god spredning av anleggene,og de kommer i
nærmiljøene der det er stort behov for dem. Dette fordrer areal til disposisjon.

Asker idrettsråd anbefaler at:
• Det lages en plan for videreutvikling av idretts- og aktivitetsområdene i tilknytning til

alle skoler. Planen bør beskrive hvilke idrett- og aktivitetssanlegg det er rom for, hvilke
kombinasjonsmuligheter som finnes, hvilke fasiliteter som kan benyttes både på dag- og
kveldstid alle dager i uken, mellomromsfasiliteter (aktivitetssoner mellom byggene) og
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infrastruktur generelt som gjør områdene til trivlige møteplasser og et aktivt
lokalsamfunn.

• Er det ubebygd areal som ligger inntil et skole/idrettsområde må dette båndlegges til
fremtidig utvidelse av ulike aktivitetsformål (idrett, friluft, lek og/eller kombinasjon).

• Alle gymsaler/flerbrukshaller i tilknytning til skoler vurderes i forhold til om det er plass
til utvidelse til flere flater for idretts- og aktivitetstilbud (aktivitetshus). Dette også med
utgangspunkt i skolen som et senter i lokalmiljøet.

• Det bestemmes minimumsareal til innen- og utendørs idrett, friluft, lek og fysisk aktivitet
ved nybygg og rehabilitering av skoler for å sikre areal som frister til fysisk aktivitet.
Asker idrettsråd anbefalerat et slikt minimumsareal kan være;
• Idrettshall med mer enn enidrettsflate der befolkningsgrunnlaget tilsier dette.
• Kunstgressbane med minimum 7’er størrelse (enkelte 11’ere)
• Aktivitetspark for allsidig aktivitet og lek hele døgnet (streetbasket, skate,

sandvolleyball, asfalterte løyper for bevegelseshemmede, klatring mm)
• asfalterte rundløyper rundt i skoleområdet som kan benyttes til skisprint, pigging,

rulleski, rulleskøyter, rullestol, sykkel osv.

3) Nye arealer til organisert idrett.
Asker Kommune må sikre areal til større idrettsanlegg som er lett tilgjengelig og i nærhetene av
knutepunkt for offentlig transport (slik som Spikkestadbanen, Røykenveien, Slemmestadveien
eller E18 gjennom Asker). Arealene bør være store nok til å kunne samlokalisere flere idretter. I
AIR og Askers strategi om å bli Norges Idrettsbygd er det etønske om at kommunen skal være et
atraktivt valg for noen sentrale og regionale anlegg (eksempel Sykkelvelodrom), og da er
tilgjengelig tomter oftest avgjørende for lokalisering.

Større anlegg som står på prioriteringslisten til idretten men som ikke harkonkrete og avklarte
plasseringsforslag er(merk at flere av anleggene lar seg kombinere):

§ Areal til en ny idrettspark langs Spikkestadlinjen/Røykenveien – sentralt og manfoldig
(friidrettsarena/ fotballhall/osv.)

§ Helårs konkuranseanlegg for ski og skiskyting(alternativ om Leirdalen ikke godkjennes)
§ Idrettshaller for turn og rytmisk gymnastikk (på Borgen og i Røyken)
§ Innendørs fotballhall(er)
§ Motorsportsenter med et kjøreområde i tilknytning til Follestad næringspark
§ Digitale sykkelkart
§ Vannskianlegg påferskvann
§ Hall for friidrett
§ Innendørs skatehall
§ Områdeplan for Vardåsen, inkludert Eidsjordene. Sikring av tilstrekkelig arealer til ski

og sykkel fra dagens skiheisområdet til Gullhella stasjonsamt utvidelse av traseer i
Vardåsen skisenter. Elementer som rundløype rundt Vardeåsenog trafikksikring og
parkering i områdeter også relevante her.
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4) Egenorganisert aktivitetog nærmiljøanlegg i umiddelbar nærhet til anlegg for
organisert aktivitet.

Punktet henger nøye sammen med kulepunkt 1 og bør sees nærmere på ift arealavsetting. Vi har
mange eksempler på at nærmiljøanlegg og idrettsanlegg utfyller hverandre, men at dette ikke
har skjedd utifra en strategis retnignvalg. Asker idrettsråd anbefaler at det lages en plan for slike
sammenfallende interesser knyttet til arealbruk og at dette blir en villet retning for
tettstedsutviklingen.

Utbyggere av boligfelt bør få sterkere føringer knyttet til aktivitetsfremmende arealer i sine
prosjekter. Om man ikke har hjemmel til å kreve at utbyggere skal bygge nærmiljøanlegg, bør
utbyggere som setter av areal til dette prioriteres. Lokalmiljøet er ofte positive tilå oppføre
småanlegg hvis det gis disponeringsrett til felleskapet. Her vil også idrettslag kunne være
partner for flere nærmiljøer. Aktuelle anlegg er:

§ Binger for fotball, hockey/bandy, streetbasket
§ Aktivitetspark / utendørs treningspark
§ Område for sykkel- og skatelek
§ Sandvolleyball og -håndball.

Asker idrettsråd mener at det er behov for at det avsettes areal til:

§ Allsidige aktivitetsparker for sykkel og skating 3-5 nye steder i kommunen
§ Skileikområder/kunstsnøanlegg i nærmiljøområdene 2-3 steder i kommunen
§ Frisbee golf i tilknytning til idrettsparker og friluftsarealer

5) Infrastruktur
Mulighet for å benytte idretts- og friluftsanlegg begrenses til tider av manglende infrastruktur.
For å sikre deltagelse i idretts- og andre fritidsaktiviteter er viktig for idrettsrådet at kommunen
legger stor vekt på følgende:

§ Sykkelvei må prioriteres. Der sykkelvei ikke kan prioriteres må veiskulder utøkes slik at
den økende mengden sykler på landeveien får tryggere vilkår.

§ Et helhetlig kollektivtilbud må på plass for deltakelse fra alle innbyggere
§ Sikre areal til P-plasser ved utfartssteder til idretts- og friluftsområder
§ Sikre tilstrekkelig areal til P-plasser ved skolene der det bygges idrettshaller og/eller

sikre forflytning til fritidsaktiviteter ved et godt utviklet transporttilbud.
§ Utvikling av den digitale infrastrukturen i hele kommunen
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DEL C) KONKRETISERING AV UTVALGTE IDRETTERS BEHOV FOR AREAL

Asker idrettsråd har i denne delen av dokumentet tatt utgangspunkt i hvilke idretter vi i dag har
i Asker, hvor disse er lokalisert, de største utfordringsbildene vi ser iidrettene og hvilke
muligheter for løsninger som kan være aktuelle.

Momentene vi har lagt vekt på er:
• Ulike idrettenes arealbehov
• Areal til idretts- og aktivitetsanleggved skoler
• Behov for areal tilegenorgansiert idrett
• Behov for anlegg til nye idretter

Ulike idretters arealbehov:
Til tross for stor satsing på idrettsanlegg de siste 10 åreneer det underdekning på anlegg i de
fleste idretter i Asker. Per i dag kan vi ikke med sikkerhet fastslå graden av underdekningfor
alle idretter, men normtall fra Viken idrettskrets viser blant annet at det er behov for flere
idrettshaller, turnhaller ogAsker kommune og Askeridretten må også ha visjon om igjen å ha
anlegg der vi kan arrangere større nasjonale konkurranser.

De største utfordringene Asker idrettsråd har identifisert er:

Idrett Aktuelt for
følgende klubber

Utfordringsbilde Forslag til løsning

Kampsport Sunyata Aikido Dojo
Heggedal
Gui Sportsklubb
Hurum Krav Maga
Asker Karateklubb
Asker Tae Kwon-Do
klubb

Aktivitetstilbud for alle
aldersgrupper. Viktig å avsette
tid i gymsal.Idretter med god
erfaringfor forebygging av
utenforskap, men lite
koordinering/samhandling
mellom de ulike kampsport-og
forsvarsidrettene.

Motivere til tiltak også for
ungdom som faller fra idretten.

Flere eksisterende haller kan
enkelt utvides med tilleggsareal
som passer kampsport.

Kampsportforbundet ser etter
regonalt anlegg, der Asker er ett
av 4-5 alternativer. Velodromens
uneretasje er lansert som
mulighet.

Alpint,
telemarkog
snowboard

Asker Skiklubb Vardåsen skianlegger et godt
anlegg for sporten, men med
store driftsmessige
utfordringer senere år. Det er
viktig med forutsigbarhet når
det gjelder snøproduksjonfor å
attrahere både idretten og
publikum til bakken. Antall
traséer og infrastruktur spiller
også inn.

Nye traseer børutvikles for å
sikre tilstrømming til idrettenog
sikre Vardåsen som attraktivt
reisemål lokalt og regionalt.Heis
fra togstasjon på Gullhella til
nåværende heis.

Samarbeid medsommeridretter,
kommunen og Bane Nor om
enkel tilgang med offentlig
transport vil være bærekraftig.
Det må også bygges små “rails” i
nærmiljøanlegg for lek og idrett
hånd-i-hånd.
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Turn og
Rytmisk
gymnastikk

Asker Turnforening
Holmen Tropp og
Turn
Slemmestad og
omegn turnforening
IL ROS

Det må tilrettelegges for bedre
forhold for turn, og spesielt
apparatturn.

Turn er en av de største
idrettene i Asker,men med
lavest dekningsgrad. Yngre
utøvere kan trene i ordinære
idrettshaller/gymsaler, men
det er behov for 2 spesialhaller
i Asker.

For Rytmisk gymnastikk er det
høyde under taket som er
viktig. Asker idrettsråd anser
det som hensiktsmessig å
samle treningsfasiliteter for
disse to grenene.

Det er regulert for en idrettshall
ved Borgen ungdsomsskole. Del
av denne foreslås utviklet som
basishall. Del av denne foreslås
med høyde under taket som
tilpasses for rytmisk gymnastikk.

Slemmestad og omegn
turnforening jobber aktivt for
løsninger for en basis- /turnhall i
Røyken.

Forslag til lokalisering:
1) Regulert areal på Borgen
2) Tomt i Røyken

Bandy Asker Skiklubb Idretten trenger kunstis for å
sikre gode treningsforhold
utendørs. Bandy er en allsidig,
lite kostbar idrett med stort
potensiale på hele halvøya.

I tillegg til Risenga kunstis må
det tilrettelegges for kunstis1-2
steder i Asker.

Bueskyting Hvalstad IL
Hurum
Sportsskytterklubb

Idrett med stort potensial og
tiltrekningskraft på barn/unge-
Dårlige fasiliteter.

Bane og fasiliteter må
tilrettelegges i forbindelse med
rehabilitering/ nybygging av
idrettshaller.

Cricket AskerCricket Klubb
Nordpolen Cricket
klubb

Asker idrettsråd er opptatt av
mangfold i idretten og vil
oppfordre til forutsigbare
forhold for cricket, som en ny
og spennende idrett. To
treningsfelt er etablert i
Risenga idrettspark. Kamper
kan ikke spillesi kommunen.

Tilrettelegge for hjemmearena
der det er store gressflater
(kunstgressflater).

Muligheter: Drengsrudjordet,
langs Spikkestadbanen.

Curling Risenga Curling
Klubb

Asker har lange tradisjoner for
curling, men idretten har
mistet sitt fotfeste i bygda. En
curlingbane kan bygges som
påbygg til eksisterende ishaller
og vil kunne gi muligheter for
inntekter til kommunen/IL
som drifter anlegget(ILog
kommersiell drift).

Et påbygg kan etableres ved
eksisterende ishaller på Holmen
eller Risenga. Mulighet for
påbygg (og felles utnyttelse av
energisentral/overskudds-
varme) fra svømmehall er også
mulig, dvs. Holmem, Risenga
eller Spikkestad (Røykenbadet).

Motorsport Asker
Motorsportklubb

Klubben er sammenslått av to
idrettslag fra Røyken og Asker.
De har mange grener og
treningsfasiliteter på ulike
steder. Klubbens avtale om
trialtrening i Heggedal utgår i
2027, og trening til
enduro/trial/ATV i Oredalen
(med begrensninger).

Klubben ønsker å samle
motorspormiljøet og ønsker å se
på mulighetfor å etablere et
“motorsenter”i tilknytning til
Follestad Næringspark. Dette
krever ikke naturinngrep, men et
kjøreområde med lettreversible
tilpasninger når man trekker seg
ut. Det vil imidlertid være behov
for adkomstvei, parkering og
klubbhus med møterom og
verksted.
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Fotball Amasone Fotball
Klubb
Askerbøringene IL
Asker Fotball
Asker Skiklubb
fotball Kvinner
Asker Skiklubb
fotball barn og unge
Billingstad IF
Bødalen IF
Dikemark IF
Gui Sportsklubb
Holmen IF
Holmsbu IF
Huringen IF
Hvalstad IL
Hyggen IF
IF Frisk Asker
IL ROS
Nesøya IL
Nærsnes og Åros IF
Slemmestad IF
Sætre IF Graabein
Tofte Fremad IF
Warya Idrettsklubb

Fotball er et svært viktig
lavterskeltilbud og det er
rimelig god anleggsdekning
med kunstgress i kommunen.

Det er i fremtiden viktig å se
kunstgressflater som mer enn
fotballflater. Eksempelvis bør
man ved utbygging/
rehabilitering av skoler sikre
minst 7er baner for allsidig
aktivitet på dagtid og
organisert aktivitet på
kveldstid.

Fotballen er blitt
helårsaktivitet. Med enkle
innendørs idrettshaller vil man
sikre anleggskapasitet uten
dyre og lite bærekraftige
(isolert sett) undervarmanlegg.

Areal må prioriters til
kunstgressbaner ved nybygging
og rehabilitering av alle skoler.

Her kan areal til innendørs
idrettshallsikres:
• Drengsrud
• Vollen (på andre siden av

Slemmestadveien)
• Langs Spikkestadbanen

Her er det behov for utvidelse av
kapasitet:
• Drengsrud (11erog 7er)
• Høn/Landås (11er)
• Slemmestad (11er)
• Spikkestad (11er)
• Billingstad (11er)

Ved opparbeidelse av uteområde
på nye skoler må det bygges
kunstgress bane. Dette motiverer
til egenorganisert aktivitet og
lek, og kan også brukes av
idrettslag på kveld.

Friidrett Asker Skiklubb
Heggedal
Friidrettsklubb
Gui Sportsklubb
Holmsbu IF
IL ROS
Nesøya IL
Sætre IF Graabein

Friidrett er pt rimelig godt
spredt i kommunen.

Det er viktig med løpebaner,
hoppegrop, areal til kastøvelser
og andre fasiliteter der man ser
friidretten gror.

Askeridretten har behov for en
innendørs friidrettsarena.

Ytterligere en 400meters bane
må plasseres, gjerne sentralt i
kommunen .

Asker idrettsråd ser for seg areal
til en ny idrettspark langs
Spikkestadlinjen –sentralt og
manfoldig.

Hopp Asker Skiklubb
Røykenhopp

Hoppsporten har dårlige
fasiliteter i kommunen. Det er
viktig å ivareta hoppmiljøet
gjennom å ha små anlegg som
ivaretar rekruttering i
nærmiljøet.

Dersom mulighetsstudie for
Drengsrud tilsier at Askerparken
skal utbygges tl boligformål må
Asker skiklubbs hoppanlegg
sikres nytt areal.

Det sentral anlegget for
hoppsporten i Asker er
Røykenhopp sitt anlegg i
Høvikbakken på Båtstø. Dette
anlegget må utbedrs og
parkeringsfasiliteter og tilkomst
gjøres enklere.

Mobile plastanlegg kanogså
være en nøkkel for
anleggssituasjonen.
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Kajakk Asker Skiklubb Kajakksenteret til Asker
Skiklubb på Holmen er et
eksempel på meget godt
samarbeid mellom idretten og
kommunen, og det må sikres
gode forhold for utøverne også
på sjøen.

Traseer for padling er i dag truet
av båttrafikk. Det må sikres og
opplyses godt om areal om
avsettes til trening på vann.

Langrenn,
skiskyting,
trekkhund

Asker Skiklubb
Bødalen IF
Dikemark IF
Gui Sportsklubb
Holmen IF
IL ROS
Tofte Fremad IF
HuringenIF
Sætre IF Graabein
Asker
trekkhundklubb

Arenasituasjonen for
skiidretten er for dårlig i Asker.
Dette hindrer mulighet for å
arrangere store arrangement.

Treningsarenaer for
skiidretten, men mulighet for
snøproduksjon må etableres
flere steder i Asker. Arealene
på Jansløkka (fra skolen) bør
sikres og oppgraderes til dette.

Det er behov for en detaljert
oversikt over lysløyper i
kommuna, og det må bli en
fokus på videreutvikling av
lysløyper til ski på vinter og
tur/løping resten av året.
Mange eksisterende er for
dårlig vedlikeholdt, og flere
steder kan løypenettet bygges
sammen.
Meget viktig arena for
lavterskelaktivitet både for
yngre og eldre.

Det må sikres areal og
infrastruktur for et trenings- og
konkurranseanlegg.med
snøproduksjon, for langrenn og
skiskyting i Bødalen.

Lokal langrenns- og skiskytter-
arena på Sollividereutvikles.

Asker idrettsråd arbeider også
for nasjonal langrenns-,
hundekjøring og skiskytterarena
i Leirdalen(Lier), som
interkommunalt anlegg.

Skileikområder må utbygges for
å stimulere til lek og moro også
sammen med familien. Det må
også etableres P-plasser i
tilknytning til skileikområder.

Modell-
flyging
(radiostyrt)

Asker Modell Klubb
Røyken og Hurum
Modellflyklubb
Ølstad
Modellflyklubb

Treningsbane på friområde på
Dikemark og på Klokkarstua.

Benytter noe gymsal/
idrettshall vinterstid.

Kommunen må lage
grunneieravtaler på vegne av
idretten for å sikre areal.

Orientering Asker Skiklubb
Hurum O-lag
Røyken
Orienteirngslag

Turkart/Orienteringkart må
delfinansieres av AK for å bidra
til rekrutteing til meget
ressursvennlig sport.

Digitale kart måutarbeides.

Ridning Asker Rideklubb
Askur
islandshestforening
Blakstad
Ryttersportklubb
Dikemark Rideklubb
Fossum
Hestesportklubb
Hurum Rideklubb
Konglungen
Rideklubb
Røyken og omegn
Rideklubb
Steinseth Rideklubb

Ridesporten er stor i Asker.
Mange klubber har både
idrettslags- og kommersiell
aktivitet.

Dikemark Rideklubb har stor
rideskoleaktivitet og vurderer
utvidelse på eksisterende
grunn eller sentralt på
Dikemark.

Mulig løsning for Dikemark
Rideklubb er å flytte
virksomheten til Dikemark
sentrum. Det kan være mulighet
for å overta stor, gammel låve
ved Verkensveien (på andre
siden for Dagali).

Konkurransehall i Asker med
internasjonale mål må vurderes.
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Seiling/
Brettsport

Asker Seilforening
Hurum Seilforening
Hyggen IF
Nesøya IF
Røyken Seilforening

Forbedring av wc/garderobe
fasiliteter på Tangen –til glede
for utøvere og turgåere.

Asker seilforening har meldt
inn behov for fornyelse av
kaifront for å drive
virksomheten forsvarlig.

Asker Seilforening har behov for
utvidelse av bryggeanlegg og har
fått dispensasjon fra
reguleringsplan.

Skating Asker skiklubb
(snowboard og
freestyle)
Downhill skateboard
Club

Skate er en sport som har
startet som egenorgansiert
aktivitet og utviklet seg til flere
disipliner i forbund i NIF.
Skatemiljøet er inkuderende og
favner mange barn og unge.

Downhill skateboard Club har
ikke anlegg i Asker. Her er det
behov for asfaltert lang bakke.

Etablering av flere skateanlegg /
aktivitetsparker.

Etablering av innendørs
skatehall i Asker. Kombinere
med idrettsanlegg.

Foreslått en downill trasé på
egnet sted i Røyken. Mangler
sted.

Skyting Asker jeger- og
fiskeforening
Asker Skyteklubb
FN/NATO
veteranenes
feltskytterklubb
Hurum
Sportsskytterklubb
Røyken og Hurum
skytterlag

Anlegg i Olledalen, Fuglemyr,
Smemyre på Åros ogi
Avgrunnsdalen.

Viktig med fortusigbare avtaler
med grunneiere.

Asker skyteklubb arbeider med
plan for innendørs anlegg for
luftgevær. Idrettsgrensom
spesielt appelerer til ungdom.

Avsette tilstrekkelig areal i
Olledalen til å sikre innendørs
anlegg for luftgeværskyting.
Mulig at vernesoner berøres så
vidt.

Skøyting Asker Skøyteklubb Skøyteidretten er liten, men
viktig for Askeridretten.
Idretten er avhengig av kunstis.
Trolig er Risenga best egnet for
det. Videreutvikling av
skøytearena er viktig
uavhengig av ny Askerhall.

Asker skøyteklubb arbeider
med mulighetsstudie for
Folkehallen - innendørs isbane.

I tillegg til Risenga kunstis må
det tilrettelegges for kunstis 1-2
steder i Asker.

Idrettsareal for Folkehallen -
innendørs ishall - må avsettes.
Asker idrettsråd anbefaler at
dettes sees i sammenheng med
foreslått idrettspark langs
Spikkestadbaneneller
videreutvikling på Risenga.

Svømming
og stuping

AskerSvømmeklubb
Asker Helsesportlag
Dolphin Masters Club
IL ROS

Svømmere på høyt nivå
konkurrerer i 50meters
basseng, men dette finnes ikke i
Asker.

Det er på sikt behov for et50
meters konkurranseanlegg for
svømming i Asker. Stupeanlegg
må vurderes samtidig.

Sykling Asker Cykleklubb
CK Oslofjord
Gui Sportsklubb
IL ROS
Hurum Cykleklubb
Røyken Cykleklubb
Tofte Fremad IL

Asker som nasjonalt
kompetansesenter for sykling
har allerede før velodrom er
bygget ført til vekst i
Sykkelsporten, som har mange
grener. Behovet for
utendørsarenaer er stort

Det må tilrettelegges/ avsettes
areal til downhill løype i
Vardåsen.

Tofte Fremads bane på Filtvet
med nærliggende områder
videreutvikles.

Tennis Asker Tennisklubb
Holmen Tennisklubb
IL ROS
Nesøya IL

Tennis er etableret flere steder
i Asker. Utvikling av tennishall
på Risenga er viktig for
sporten.

Asker tennisklubb ønsker å
etablere tennis/padelanlegg i
forlengelse av dagens tennishall.
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Turløp,
langløp,

Asker Skiklubb Vestergyllen er til tross for
meget primitive og vanskelige
arenaforhold et av Norges
største turrenn.

Det er et stort potensiale for
langrenn på Hurumhalvøya og
bør planlegges i sammenheng
med tur- og lysløypediskusjon.

Asker kommune bør ha som
visjon å huse en av norges råeste
turløp –i traseer som er
tilrettelagt for utøvere, publikum
og TVproduksjon. Dette krever
arealdiskusjoner.

Vannski Asker og Bærum
vannskiklubb

Vannsport er idrett som treffer
ungdom og voksne. Idretten må
etableres på ferskvann og
krever dispensasjoner, men
ingen faste installasjoner.

Prøvedrift med vannski på
ferskvann (med dispensasjon ift
motorosert ferdsel) må
igangsettes.

Areal til idretts- og aktivitetsanlegg ved skoler– Aktive Lokalsamfunn
Mange idrettsanlegg ligger i tilknytning til skoler. Utnyttelsen av disse anleggene blir svært god
fordi skole, organisert idrett og egenorganisert aktivitet og lek faller naturlig på samme sted.
Ved å legge idrettsanlegg til skoler sikrer man god spredning av anleggene, og de kommer i
nærmiljøene der det er stort behov for dem.

Asker idrettsråd og skolene gjennom oppvekstdirektør samarbeider om “Aktive Lokalsamfunn”.
Aktive Lokalsamfunnn er lokalsamfunn der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å bidra til
en mer fysisk aktiv befolkning. I dette samarbidet ligger det store muligheter knyttet til
folkehelse, et mer aktivt liv, bevegelsesglede, forebygging, innenforskap med mer. Her ligger
også stor mulighter i å avsette areal som kan stimulere til videreutvikling av denne form for
samarbeid.

Asker idrettsråd anbefaler atdetlages en plan for videreutvikling av idretts- og
aktivitetsområdene i tilknytning til alle skoler. Planen bør beskrive hvilke idrett- og
aktivitetssanlegg det er rom for, hvilke kombinasjonsmuligheter som finnes, hvilke fasiliteter
som kan benyttes både på dag- og kveldstid alle dager i uken, mellomromsfasiliteter
(aktivitetssoner mellom byggene) og infrastruktur generelt som gjør områdene til trivlige
møteplasser og et aktivt lokalsamfunn.

Vi ønsker dialog med kommunen om hvor det er hensiktsmessig å vurdere slikt areal i
tilknytning til alle skolene i Askerog sammen detaljere en tabell som under.

Skole Nærværende
idrettslag

Andre lokale
interessenter

Forslag til løsning

Barneskole Barna Idrettslaget Kos &
Hygge

Idrettslaget Best

Korpset Spill&Smil
Velforening Bare Bra
Speidergruppen Beredt
...

Samarbeid om aktivitetsarena.
Inkludere alle lokal krefter for
et samlingssted med
utgangpunkt i skolen.
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Behov for anlegg til egenorgansiert idrett
Egenorgansiert idrett vokser frem side-om-side med organsiert idrett. Det er svært viktig å
fokusere på avsetting av areal til aktivitet som krever få ressurser å tilrettelegge. Det er også
viktig å samlokalisere dette med det organiserte miljøet der dette er hensiktsmessig. Dette for å
bygge broer mellom ulike interesser og skape fellesskap.

Av hensyn til folkehelse generelt og barn og unge spesielt er det viktig med anlegg spredt rundt i
lokalmiljøene. Dette øker de yngste sin mulighet for å drive idrett både i organsierte former og i
egenregi. Den egenorganiserte idretten øker der det er lett tilgang på anlegg. Anlegg som
etableres i nærmiljøene må ha forskjellig karakter.

Etablering av anlegg rundt i nærmiljøene og i idrettsparkene har flere positive sider:
• Reduserer transportbehovet (kortreist idrett)
• Styrker lokamiljøet som arena (lokaldemokrati)
• Styrker barne- og foreldrenettverket (kriminalitetsforebyggende)
• Holder på ungene lenger – konkret folkehelsetiltak!

Type Hva Utfordringsbilde Forslag til løsning
Løkkefotball Etablering og

oppgradering av småbaner
i vel og grøntområder

Avsetting av areal. Velforbund og idrettslag.

Sandvolleyball
Og sandhåndball

Lavterskeltiltak med
hovedfokus på ungdom

Én og én bane skaper
ikke miljø.

Bygge flere baner ved
siden av hverandre.
Gjerne ifm med skoler og
idrettsparker

Aktivitets- og
skateparker

Aktivitetsanlegg til variert
bruk for ulike
aldersgrupper. Ulike
parker kan ha ulike tilbud.

Areal til mindre utendørs
skateparker.

Areal til innendørs
skateanlegg (se org.
Idrett)

Avsette areal tilutendørs
skateparker i Tofte,
Sætre, Spikkestad,
Slemmestad og Borgen.

Avsette areal til
innendørs skatepark for
skate og sykkel

Tufteparker Nærmiljøanlegg. Utendørs
treningspark med enkle
stativ

Flere utendørs
treningsparker vil
motivere til at flere
trener regelmessig. Flere
anlegg må etableres.

Avsette areal alle
tettsteder.

BMX løyper Enkelt å tilrettelegge.
Tiltrekker ungdom med
behov for noe
”adrenalinkick” –
forebyggende
ungdomsarbeid!

Tilgjengeliggjøre areal.
Grunneieravtaler.
Reguleringer ift klopper
med mer.

Samarbeid med
friluftsorganisasjoner og
NOTS for å kartlegge
traseer.

Skileikområder Fin første arena å bli kjent
med. Bør være
permanente vinterarenaer
flere steder enn i dag

Avsette/videreutvikle
areal.

Holmen, Vollen, Bødalen
Dikemark, Jansløkka,
Solvang, Sætre,
Slemmestad, Spikkestad,
Tofte

Frisbee golf Meget enkel sport som
krever lite tilrettelegging.
Kurver på friareale/
skogområde med ulike
vanskelighetsgrader

Ref Bodø Kommune som
har etablert et titalls
frisbeegolfbaner i
komunen ila de siste
årene!

Et fint supplement på
Hernestangen,
Rødtangen, langs
kyststien, Sjøstrand,
Borgen
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Behov for anlegg til nye idretter:
Idretten er i stadig utvikling og vi influeres i sterkere grad av det som skjer i Europa. Noen av
idrettene må det tas høyde for også skal på plass i Askeridretten. De nevnte idretten er alle
idretter der idrettsrådethar vært i dialog rundt anleggssituasjon og oppstartsmuligheter.

Type Hva Utfordringsbilde Forslag til løsning
Futsal Stor utbredelse i Europa.

Idrett som kan hindre
frafall blant ungdom i
fotballen

Allerede behov for arena
for futsali Asker
(størrelse med
håndballhall)

Benytte dagens
hallkapasitet inntil
videre.

Padel Idrett på fremmarsj i
Europa. Mellomting
mellom squash og tennis.
Trenger 3x innendørs
bane (10x20m).

Asker tennisklubb har
meldt inn ønske om å
utvide sitt anlegg på
Risenga for å bygge
padel og tennisbaner.
Reulering.

Rulleskiog annen
rullende aktivitet
(også rullestol)

Asfalterte løyper i/ved
andre idrettsanlegg og
på/ved skoler som kan
benyttes til rullende idrett
(også rullestol)

Asfaltere 3-400m
rundløype ved skolene
(kombinere med pigging
handicap-idrett; med
rulleskøyter, spritt-
løyper
langrenn/skiskyting

Drengsrud, Risenga,
Spikkestad (IL ROS),
Bødalen, Tofte

Downhill sykling Sykling i alpinbakken Mulighet i Vardåsen Legge til rette for heis
for sykkel. Mulig
reguleringssak. Se i
sammenheng med
utvikling av
vinteridrettene og
infrastruktur.

Rugby og andre
amerikanske
idretter

Idretter som apellerer til
ungdommen

Plasskrevende Langs Spikkestadbanen

Asker idrettsråd anbefaler at planlegging for en mer aktiv befolkning og tilhørende areal for
aktivitetssoner må være gjennomgående tema kommuneplanens arealdel. Vi viser også til vårt
omfattende innspill til kommuneplanens samfunnsdel, som vi håper sees i sammenheng med
innspill til arealdelen.

Vi takker for mulighet for å gi innspill og ser frem til videre dialog.

For styret i
Asker Idrettsråd

Karina Messel Gorm Haugen Gry E. Garlie
Styreleder (sign) Nestleder (sign) Daglig leder (sign)





Asker Kommune

PROSJEKT-Navn Anleggstype Prioritering 

(modenhet)

KOSTNAD

(MNOK) TOTAL

Mulighetsstudie Drengsrud - 

matcharena og 2 treningsbaner

Idrettsanlegg 2 4

Ski- og skiskytteranlegg 

Bødalen/Torvbråten Skole

Idrettsanlegg 3 15

Folkehallen på Risenga Idrettsanlegg 4 80

ROS Arena; Utvidelse med Turnhall Idrettsanlegg 4

Rulleskianlegg Ros-arena, 

asfaltering

Idrettsanlegg 6 1

Treningstrapp Føyka Idrettsanlegg 9

Røykenhallen - oppgradering 

Fylkeskommunen og kommunen

Idrettsanlegg 9 45

Vannskianlegg Asker og Bærum 

Vannskiklubb

Idrettsanlegg 10

Interkommunalt skianlegg i 

Leirdalen

Idrettsanlegg 11 35

Rulleskitrasè Dikemark IF Idrettsanlegg 12 5

Tennishall på Risenga - utvidelse av 

eksisterende anlegg

Idrettsanlegg 12 20

Vollen Idrettspark-Treningshall - 

Gui Sportsklubb

Idrettsanlegg 12 33

Helårsanlegg i Vardåsen - Asker 

Cykle klubb

Idrettsanlegg 14 ?

x Fotballhall/innendørs arena - felles 

prosjekt fra fotballklubbene

Idrettsanlegg 14 60

Ski og sykkeltrasé Lingsom-Båtstø-

Nærsnes

Idrettsanlegg 15 1

Motorsykkelsport Asker 

Motorsportklubb

Idrettsanlegg 20

Hall for luftgeværskyting, Olledalen Idrettsanlegg 20

Kajakkanlegg Asker skiklubb - 

asfaltering, tak og bryggealegg

Idrettsanlegg 20 ?



Ny lokasjon Hurum Seilforening Idrettsanlegg 20

Konkurranseanlegg for langrenn i 

kommunen

Idrettsanlegg 20

Fotball-anlegg Gjellum - Gui 

Sportsklubb-undervarme

Idrettsanlegg 30 4

Sætrehallen Aktivitetshus : 

rehabilitering/utvidelse Sætre IF 

Graabein

Idrettsanlegg 30

Basishall for apparatturn 

Slemmestad og omegn 

Turnforening

Idrettsanlegg 30 50

Friidrettsanlegg Føyka, utvidelse, 

Asker skiklubb

Idrettsanlegg 30

Flytte ridehall/utebane Dikemark Idrettsanlegg 40 ?

Ny Kai / Kaifront - Asker 

Seilforening

Idrettsanlegg 40 1,5

KampsportHall - Hall uten ball, 

Røyken Taekwon-Do Klubb

Idrettsanlegg 40 17

Cricketbane, innspill fra 

Cricketforbundet

Idrettsanlegg 50

x Kamsportarena, innspill fra 

Kampsortforbundet

Idrettsanlegg 50 60

Ridehall Konglungen Rideklubb Idrettsanlegg 50 5

x Friidrettshall-innendørs Idrettsanlegg 50

Tofte/Fremad, 3-er fotballbane Idrettsanlegg 50

Utvidelse til 11er bane Hvalstad Idrettsanlegg 50

Utendørs friidrettsarena Idrettsanlegg 50

Klubbhus Holmen IF Klubbhus 151 11

Klubbhus Sætre IF Gråbein Klubbhus 152

Klubb- /grendehus Dikemark Klubbhus 152

Rulleskiløype Holmen idrettspark Idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg

200



Skileikområdet Holmen idrettspark Idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg

200

Stisykling i Asker Idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg

201 ?

Rundløype og 

lysløype/helårsanlegg Vardåsen 

Idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg

201

Utivkling av sykkelparken i 

Heggedal, Asker Cykle Klubb

Idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg

201

Aktivitetspark nærmiljøanlegg 300

Joggeløype Føyka nærmiljøanlegg 300

Freesbegolf Føyka nærmiljøanlegg 300

Fuglebabbjordet, Filtvet nærmiljøanlegg 300

Furukollen, Tofte nærmiljøanlegg 300

Elgfaret, Tofte nærmiljøanlegg 300

Tangen Filtvet nærmiljøanlegg 300

Rulleto Tofte nærmiljøanlegg 300

Oppgradering av løypetrasé mellom 

Høvik og Bårsrud

nærmiljøanlegg 300

Dagsturhytte - Blåfjell nærmiljøanlegg 300 700000,00

Parkeringsplass Hovenga, Huringen 

IF

Infrastruktur til 

idrettsanlegg

400 ?

Lagerbygg Føyka, Asker skiklubb Infrastruktur til 

idrettsanlegg

400

Parkeringsplass Føyka, Asker 

skiklubb

Infrastruktur til 

idrettsanlegg

400

Solli skianlegg-vei til anlegget Infrastruktur til 

idrettsanlegg

400

Skianlegg-Eidsletta Infrastruktur til 

idrettsanlegg

400



Anlegg under planlegging

Finansiering 

Status

Klubb/prosjekteier Beskrivelse av prosjektet

AK Asker Kommune Mulighetsstudie vedtatt. 3 baner som erstatning for Borgen Grus+ Borgen 

kunstgress + Kunstgress på Føyka.

Bødalen IF Nærmiljø-skianlegg. Tilrettelagt for snøproduksjon. Det er mulig å etablere både 

trenigs- og konkurranseanlegg i Bødalen. Behov for ny løypemaskin. Bødalen IF 

kjører opp skiløyeper. Innkjøp av brukt løypemaskinPlan for 

fullfinansiering

Asker Skøyteklubb Hall til med isflate, stor nok til skøyte-langløp, men også tilrettelagt for alle 

andre isidretter på indre bane, Bandy, hockey, curling mm. Mulighetsstudie 

under arbeid.

Plan for 

fullfinansiering

IL ROS Ros Arena:planlagt utvidet med turnhall. Fra før er det 2 Håndballflater + 

treningsrom for kampsport.

IL ROS Restarbeider: Asfaltering av trase (del 4 og sluttføring av prosjektet) Alle 

tillatelser er på plass

Egen-finansiering Asker Skiklubb 2 treningstrapper a 25 meter / 12 meter stigning

VIken FK Ny Røykenhall, som vurderes bygget i samarbeid mellom Viken FK og Asker 

kommune. Mulighet for fremtidens idrettshall?  Mulighet for å utvide med  med 

kampsportarena må vurderes. Anleggsutvalget i Viken idrettskrets er

AIR / Asker og 

Bærum 

Vannskiklubb

Vannskianlegg på ferskvann. Egenfinansiert. I dialog med grunneiere på 

Padderudvannet. Trenger dispensasjon fra motorisert ferdsel på vann pg 

byggesak på flytebrygge og bøyer.

Plan for 

fullfinansiering

Alle klubber i AK 

med skitilbud

Helårs skianlegg/skiskytteranlegg, ved Motorsportsenteret i Leirdalen. 

Interkommunalt anlegg. Asker Kommune har intensjonsavtale med Lier. Er til 

behandling i departementet i forhold til markagrense.

Uavklart DIF Arbeid med mulighetsstudie for Dikemark pågår. 

Nærmest 

fullfinansiert

Asker TK Asker Tennisklubb planlegger utvidelse av anlegget med: 1 etg. = 2 tennisbaner 

evt. 1 tennis/4 padel. 2 etasjer: 6 tennisbaner og 6 padelbaner.

Gui SK Forprosjekt gjennomført. Planlagt Treningshall 25*45. Mulighet for utvidelse og 

samarbeid med andre idretter og skole hvis behov og interresse. 
Asker Cykle klubb Helåranlegg i Vardåsen med miljøfokus– forlenge traseen til toglinjen og legge til 

rette for sykkel i heisen. Videreutvikling av downhill traséene og ikke minst enkel 

tilgang til marka for flere. Samsarbeid med vinteridrettene og rundløyåe 

Vardåsen er aktuelt. 
Uavklart AIR Det er behov for en innendørs Fotballhall i Asker, som kan disponeres på tvers 

av klubbene. Innspill er gitt til idrettsrådet, mens samarbeidsmodell må 

utarbeides sammen med klubbene.

? Grunneieravtale ikke på plass? Røykenhopp involvert.

Asker 

Motorsportklubb

Anlegg for motorsykkelsport med undergrenene motocross, trial, enduro med 

mer. Et stort miljø i Asker har ikke egnede fasiliteter for sine medlemmer. 

Foreslått areal er i tilknytning til Follestad næringspark. (27/10 - Klubben 

skraverer inn på kart og konkretiserer hvilket område de preferer).
Asker Skyteklubb Klubben vil tilrettelegge for innendørstrening, spesielt tilrettelagt for ungdom, i 

vinterhalvåret. Egnet areal er avsatt, men det kan oppstå utfordringer med 

vernesonen mot sørvest. Klubben ønsker bidrag for å løse evt 

reguleringsspørsmål.
Asker Skiklubb Behov for 1) asfaltering fra vei til anlegg 2)belegg på taket gammelt klubbhus 3) 

reparasjon tak nytt klubbhus 4) utvidet brygge 



Hurum Seilforening Kommunen ønsker å utvikle boliger på klubbens nåværenede tilholdssted og 

forhandler med klubben om nye lokaler. Klubben har på kort sikt behov for flere 

båtplasser.

Asker skiklubb 

langrenn og 

Holmen IF

Asker skiklubb langrenn og Holmen IF har i felles notat til Asker idrettsråd 

poengtert behovet for en konkurransearena for langrenn i kommunen. 

Gui Sportsklubb Undervarme-anlegg 11er fotballbane. Fase 2 for nye Gjellum.

Sætre IF Graabein Pågående oppgradering. Planer for utvidelse med ekstrah hallflate og 

overnattingsmulig. Samarbeid med skole.

Slemmestad og 

Omegn 

Turnforening

Ny basishall for apparatturn til erstatning for eksisterende (ikke godt 

fungerende) treningshall i næringsbygg. Tomt kan kjøpes av Coop Vestviken BA, 

men mangler finansiering av denne. Mulig samarbeid med Sætre IF Graabein 

(påbygget på eget bygg).

? Asker Skiklubb 4 ekstra anlegg, 2 lengdegroper, 1 kulering, 1 diskossring

Dikemark 

Rideklubb

Klubbens ridestall og utefasiliteter oppleves å være i konflikt med skolens 

uteareal samt nærhet til innsjø/bekkefar ift forurensnig. Nytt areal ikke avklart

Asker Seilforening Ny vurdering avventes.

Igangsatt, men utsatt pga endrede omstendigheter knyttet til omfang

Røyken Taekwon-

Do

Treningsrom på i størrelsesorden 3-400 kvm.  Beliggenhet ikke avklart. Egnet å 

ligge i tilknytning til idrettshall

Cricketforbundet Cricketbane langs togsporet på Spikkestadbanen. To klubber i Asker har ingen 

treningsfasilitet på bane i kommunen.
Uavklart Kampsportforbund

et

Deler av kampsportmiljøet har behov for areal. Asker Tae Kwon-do klubb har 

ytret ønske om nye arealer. Kampsportforbundet har tatt kontakt med AIR for 

vurdering av regionalt anlegg. Kan utføres som et byggetrinn 2 (deler av 

underetasjen) på prosjekt Norsk Kompetansensenter for Sykling dersom det er 

ønskelig fra kamsportmiljøet.  

Konglungen 

Rideklubb

Settes på vent grunnet usikkerhet vedrørende reguleringsplan. Dialog mellom 

klubben og kommunen. Reguleringsbiten avklart?
Asker idrettsråd Asker har et  bredt friidrettsmiljø. Alle klubbene bør gå sammen om en 

innendørs arena, kanskje også med plass til en del publikum. Dette kan også 

tenkes som et regionalt anlegg. Behovsanalyse bør igangsettes.
Tofte Fremad Bak mål på sydsiden av anlegget har vi et område som ikke er benyttet i dag, vi 

ønsker å få til en liten fotballbane, for eksempel 3,er, eventuelt Beach-volleyball 

bane
Hvalstad IL Hvalstad skole skal utvides og det vil bli stort behov for større fotballkapasitet. 

Utvidelse til 11er bane kan være vanskelig å få til på skolens arealer pga 

vernesoner. Da må evt nytt areal utpekes.
Sætre IF Graabein Etablere fullverdig friidrettsanlegg for lokalt og regionalt formål, godkjent av 

NFIF. Beliggenhet er pekt ut til syd for nåværende Sætre barneskole. 

Plan for 

fullfinansiering

Holmen IF Klubbhus er tegnet og fremlagt som byggesak

Gråbein ?

Dikemark IF Klubben planlegger å bygge nytt klubb-/grendehus i samarbeid med Engelsrud 

Vel og muligens også Asker Helsesportlag. Regulering er i gang.
Holmen IF Klubben revitaliserer planer for skiaktivitet i og rundt Holmen idrettspark. 

Nødvendig med rulleskitrasé for å ivareta barn og unge. Godt tiltak for generell 

aktivitet i parken samt anlegg for rullestolbrukere.



Holmen IF Klubben ønsker å ta i bruk nedre del av gammel hoppbakke og omgjøre til 

skileikområde med kunstsnøproduksjon. Næranlegg for å sikre lokalt tilbud til de 

minste. supplere med aktivitetsflate ved å legge kunstgress på dagens gressfalte. 

Alternativt ved Tufteparken.

NOTS sammen 

med flere (Norsk 

orr. for 

Profesjonell konseptskisse er utarbeidet. Samarbeid med idrettslag kan med 

fordel innledes. Lages i utgangspunktet ikke som en del av den organiserte 

idretten, men kan med fordel kombineres blant annet med sykkelklubbenes Ressursgruppe Utvidelse av eksisterende lysløypetrasé til rundløype rundt Vardåsen. Helårs 

løype til idrett og rekreasjon

Asker Cykle klubb Forprosjekt er utarbeidet på idéskisse stadiet uten at grunneiere er kontaktet 

(usikkerhet ift regulering og premisser for bruk). Området kan videreutvikles for 

barn, ungdom og voksne til både organisert og egenorgasniert aktivitet (all 

mulig rullende aktivitet - skate, sykkel, rullestol mm)
Asker Skiklubb 5 forskjellige anlegg (2021)

Asker Skiklubb inntil 2 km (2021)

Asker Skiklubb 9 hulls bane i Askerparken (2021)

Tofte Fremad

Tofte Fremad

Tofte Fremad

Tofte Fremad

Tofte Fremad

Asker kommune? Oppgradering vil få positive følger for Røykenhopp som følge av at tråkkemaskin 

kan komme inn i deres anlegg via traséen. Saken er fra gamle Røyken kommune. 

Gui SK Rehabilitering

Huringen IF Parkeringsplassen til idrettsalget benyttes også av barnehage og andre. Må 

oppgraderes. Det er behov for asfaltering og plass for snødeponi for vinteråpen 

fortballbane.
Asker Skiklubb 1 på 400 m2, ett på 50 m2 

Asker Skiklubb 65 nye asfalterte p-plasser (2021/22)

AK / Asker skiklubb Vei til anlegget. Asker idrettsråd har fått innspill fra årsmøtet til Asker skiklubb 

om å arbeide for å forsere "fase 2" for Solli skianlegg ved å starte arbeidet med 

regulering/dispensasjon ift vei.
Asker idrettsråd Parkering og trafikale problemer. Utvidelse av parkering Gulhella stasjon. 

Trasseen bør kunne forlenges ned til parkering ved torgstasjonen, og 

forbindelsen over til vardeåsen bør utvikles til et felles skiområde.



Notat spørsmål

Er det noen 

reguleringsspørsmål her?

Hva kan vi gjøre i tillegg her for 

å få mest mulig ut av det? 



Er Bødalen stort nok til å dekke 

dette behovet?

Tomt mellom Risenga 

svømmehall og risenga 

ungomsskole, eller Borgen, 

eller ny idrettspark langs 

hovedfartsårer.

usikker på hva dette området 

er regulert som?





Spillemiddelsøknader 2020 fra Asker kommune - i prioritert rekkefølge.

Søknader fra Nye Asker kommune (Asker, Hurum og Røyken)

NR. Ordinære anlegg: Ordning

1 Røykenbadet (tildelt kr. 30 180 000,- tidligere) Idrettsanlegg

2 Tofte Flerbrukshall (Tildelt 12,3  inntil 2019) Idrettsanlegg

3
Holmen svømmehall, opplæringsbasseng: (Tildelt kr. 200.000,- i 2017 og kr. 3,9 

mill i 2019) Idrettsanlegg

4 SPUSK Friplass Idrettsanlegg

5 Røykenhallen Idrettsanlegg

6 Landøya skole idrettshall Idrettsanlegg

7 Bødalen-Slemmestad O-kart Idrettsanlegg

8 Asker Tennishall, utvidelse klubblokaler/trimrom/møterom Idrettsanlegg

9 Kjekstad Golfbane klubbhus Idrettsanlegg

10 Blakstadtangen følgebåtbrygge Idrettsanlegg

11 Askerhallen rehabilitering Flerbrukshall Idrettsanlegg

12 Ros turnhall Idrettsanlegg

13 Askerhallen, ombygging til basishall for turn Idrettsanlegg

14 Asker Golfklubb, utvidelse klubbhus Idrettsanlegg

15 Ros kampsporthall Idrettsanlegg

16 Bjerkås Inlinebane Idrettsanlegg

17 Nesøya Tennishus-  klubbhus/garderober Idrettsanlegg

18 Olledalen viltmålbane Idrettsanlegg

19 Billingstad kunstgressbane 7'er Idrettsanlegg

20 Hvalstad skole, 7'er kunstgressbane Idrettsanlegg

21 Sætrehallen (rehabilitering) Idrettsanlegg

22 Stordammen O-kart Idrettsanlegg

23 Vollen rulleskiløype, inklusiv lysanlegg Idrettsanlegg

24 Holmen kunstgressbane I, rehabilitering Idrettsanlegg

25 Føyka kunstgressbane, rehabilitering Idrettsanlegg

26 Heggedal idrettshall, rehabilitering lys Idrettsanlegg

27 Sydskogen aktivitetssal Idrettsanlegg

28 Landøya skole, kunstgressbane Idrettsanlegg

29 Askerhallen ishall, rehabilitering Idrettsanlegg

30 Norsk kompetansesenter for sykkel (er FG)* Idrettsanlegg

31 Asker Tennisklubb, rehabilitering av dekke på 4 utebaner Idrettsanlegg

32 Høvikvollen servicebygg Idrettsanlegg

33 Asker tennisklubb, overtrykkshall over 2 utebaner Idrettsanlegg

34 Holmen tennishall, rehabilitering gulv Idrettsanlegg

35 Risenga ishall** Idrettsanlegg

36 Gjellum Friplass Idrettsanlegg

37 Gjellum kastbane, delanlegg friidrett Idrettsanlegg

38 Risenga kunstisbane, lagerbygning Idrettsanlegg

39 Solli skianlegg Idrettsanlegg



40 Solli skianlegg lagerbygg Idrettsanlegg

41 Torvbråten langrennsanlegg og skileik Idrettsanlegg

42 Spikkestad kunstgress 11'er - Ros Idrettsanlegg

43 Spikkestad kunstgress 7'er - Ros Idrettsanlegg

44 Føyka klubbhus, rehabilitering 2019 Idrettsanlegg

45 Torvbråten skole flerbrukshall Idrettsanlegg

46 Frydenlund kunstgress 7'er Idrettsanlegg

47 Nærsnes seilbrygge Idrettsanlegg

48 Frisk arena (kunstressbane 11'er) Idrettsanlegg

49 Frisk arena (kunstressbane 5'er) Idrettsanlegg

50 Frisk arena klubbhus Idrettsanlegg

51 Leikvoll idrettshall C Idrettsanlegg

52 Gjellum kunstgressbane 11'er, rehabilitering Idrettsanlegg

53 Gjellum 7'er kunstgressbane Idrettsanlegg

54 Glellum bod- og lagerrom Idrettsanlegg

55 Gjellum rulleskiløype Idrettsanlegg

56 Leikvollhallen - skifte gulv Idrettsanlegg

57 Sletta i Sætre, kunstgress 11'er inkl. lys Idrettsanlegg

58 Sletta i Sætre, treningsfelt for fotball, I
Idrettsanlegg

59 Sletta i Sætre, treningsfelt for fotball, II Idrettsanlegg

60 Vollen idrettshall, leddlys Idrettsanlegg

61 Spikkestad idrettspark - løpebaner Idrettsanlegg

62 O-kart Rødtangen Idrettsanlegg

NR. Nærmiljøanlegg Ordning

1 Gjellum treningspark Nærmiljøanl.

2 Gleineåsen snøpark fase 1 Nærmiljøanl.

3 Kjekstadmarka skiløype Trangeberga - Kjos Nærmiljøanl.

4 Sydskogen ballbinge Nærmiljøanl.

5 Sydskogen spillflate Nærmiljøanl.

6 Sydskogen basketbane Nærmiljøanl.

7 Sydskogen bordtennis Nærmiljøanl.

8 Sydskogen klatrevegg Nærmiljøanl.

9 Gleineåsen snøpårk, fase 2 Nærmiljøanl.

10 Tofte ungdomsskole nærmiljøanlegg I, volleyballbane Nærmiljøanl.

11 Tofte ungdomsskole, Nærmiljøanlegg II, sjakk, basket m.m. Nærmiljøanl.

12 Tofte ungdomsskole, nærmiljøanlegg III, turnanlegg Nærmiljøanl.

13 Tofte ungdomsskole, nærmiljøanlegg IV, ballbinge Nærmiljøanl.

14 Tofte ungdomsskole, nærmiljøanlegg V, slåballbane Nærmiljøanl.

15 Tofte ungdomsskole, nærmiljøanlegg VI, lysanlegg Nærmiljøanl.

16 Tofte ungdomsskole, nærmiljøanlegg VII, basketbane Nærmiljøanl.

17 Frydenlund sandbane Nærmiljøanl.

18 Frydenlund sykkelløype Nærmiljøanl.

19 Risenga ungdomsskole, Sandvolleyballbane I Nærmiljøanl.

20 Risenga ungdomsskole, Sandvolleyballbane II Nærmiljøanl.

21 Risenga ungdomsskole, streeetbasket Nærmiljøanl.



22 Risenga ungdomsskole, parkourbane Nærmiljøanl.

23 Risenga ungdomsskole, balansepark Nærmiljøanl.

24 Risenga ungdomsskole, belysning nærmiljøpark Nærmiljøanl.

25 Hyggen skole, ballbane Nærmiljøanl.

26 Sætre treningspark I Nærmiljøanl.

27 Sætre treningspark II Nærmiljøanl.

28 Torvbråten skileik Nærmiljøanl.

29 Torvbråten skileik øst Nærmiljøanl.

30 Torvbråten sprintløype Nærmiljøanl.

31 Torvbråten turløype Nærmiljøanl.

Angående Velodrom:

*Beløp inkluderer spillemidler + 30 % ekstra tilskudd fra spillemidlene til interkommunalt anlegg

I tillegg har man fått kr. 6,750 mill. i programsatsningsmidler.

Angående Risenga ishall:

** Beløp inkluderer spillemidler + 30% ekstra tilskudd fra spillemidlene til interkommunalt anlegg.

I tillegg har man fått 4 mill. i programsatsningsmidler.



Spillemiddelsøknader 2020 fra Asker kommune - i prioritert rekkefølge. Gjentatte søknader

Fornyede søknader

Nye søknader 2020

Eier/søker Søknadssum Kostn.overslag Anleggsnr.

Røyken og Hurum  kommune 12 000 000 297 175 441 51109

Hurum/Røyken Kommune 3 000 000 45 457 018 54702

Asker kommune 3 000 000 76 858 119 59784

Røyken kommune 1 000 000 4 936 338 53928

Røyken kommune 5 125 000 15 374 206 6005

Asker Kommune 10 500 000 60 598 017 60284

Røyken O-lag 73 000 219 000 59788

Asker Tennisklubb 1 300 000 4 431 560 68827

Kjekstad Golfklubb 3 200 000 15 917 194 40070

Asker Seilforening 231 000 693 975 72099

Asker kommune 1 801 000 5 433 016 68818

IL Ros 9 000 000 24 470 875 72981

Asker kommune 1 858 000 5 638 461 72152

Asker golfklubb 449 000 1 643 410 23085

IL Ros 1 200 000 12 247 500 72982

Asker skøyteklubb 546 000 1 639 805 64655

Nesøya Idrettslag 569 000 1 709 052 64586

Asker skytterlag 542 000 1 625 700 72117

Billingstad Idrettsforening 1 000 000 3 209 826 48885

Hvalstad Idrettslag 759 000 2 276 560 44915

Sætre IF Graabein Eiendom AS 1 124 000 3 369 055 6533

Røyken O-lag 88 000 263 000 73552

Vollen Ungdomslag 1 263 000 3 789 252 73580

Asker kommune 1 000 000 3 254 133 48884

Asker kommune 1 000 000 3 802 353 23082

Asker kommune 215 000 644 536 194

Røyken Eiendom AS (REAS) 1 200 000 5 678 466 74394

Asker kommune 900 000 5 562 001 73587

Asker kommune 5 060 000 15 178 527 68816

Norges Cykleforbund 45 760 000 186 140 612 33086

Asker Tennisklubb 985 000 2 955 094 68828

Røyken kommune 700 000 4 625 000 74358

Asker Tennisklubb 957 000 2 872 406 68828

Holmen Tennisklubb 320 000 959 435 47637

Asker kommune 24 570 000 368 000 000 74148

Heggedal IL 1 122 000 6 448 106 74071

Heggedal IL 101 000 303 219 74073

Asker kommune 1 000 000 6 999 563 74149

Asker kommune 3 100 000 12 926 718 55345



Asker kommune 254 000 762 300 ?

Bødalen IF 1 400 000 7 279 825 59229

IL Ros 3 033 000 9 098 750 74763

IL Ros 1 039 000 3 240 433 74766

Asker skiklubb 572 000 1 715 593 23096

REAS 10 000 000 45 395 025 75495

REAS 673 000 2 020 697 75050

Røyken Seilforening

IF Frisk Asker 2 700 000 20 230 210 75 319

IF Frisk Asker

IF Frisk Asker 4 500 000 17 255 475 75 321

Asker kommune

Heggedal IL 2 400 000 12 502 995

Heggedal IL 600 000 6 550 450

Heggedal IL

Heggedal IL 300 000 3 741 822 75 066

Asker kommune 900 000 4 497 363 48 886

Sætre IF Graabein/Hurum kommune 2 700 000 10 567 483

Sætre IF Graabein/Hurum kommune 500 000 2 069 158

Sætre IF Graabein/Hurum kommune 500 000 2 069 158

Asker kommune 132 000 395 813 22

IL Ros 230 000 683 800 13878

Hurum Orienteringslag 36 000 107 560 ?

Eier/søker Søknadssum Kostn.overslag Anleggsnr.

Heggedal IL/AK 289 000 577 907 74072

Røyken kommune 300 000 856 250 74368

Røyken kommune 300 000 718 619 74621

REAS 300 000 1 550 000 74396

REAS 258 000 515 000 74397

REAS 89 000 177 500 74398

REAS 49 000 97 206 74399

REAS 287 000 574 650 74400

Røyken kommune

Hurum kommune 133 000 265 297 75301

Hurum kommune 155 000 310 323 75302

Hurum kommune 300 000 1 080 024 75303

Hurum kommune 300 000 1 023 686 75304

Hurum kommune 192 000 384 529 75305

Hurum kommune 300 000 714 994 75307

Hurum kommune 127 000 254 115 75306

REAS 225 000 451 059 75051

REAS 58 000 117 451 75052

Asker kommune 204 000 407 965

204 000 407 965

Asker kommune 51 000 101 318



Asker kommune 229 000 458 306

Asker kommune 216 000 522 585

Asker kommune 73 402 146 803

Røyken kommune

Hurum kommune 300 000 600 000 75 213

Hurum kommune 300 000 600 000 ?

Bødalen IF 300 000 1 253 395 59227

Bødalen IF 300 000 1 253 394 74599

Bødalen IF 300 000 1 253 394 59225

Bødalen IF 300 000 962 120 59230

SUM 186 526 402 1 383 146 314



Søkt tidligere?

Fylkeskommunens 

referanse

2016,2017,2018,2019

2017, 2018, 2019

2017, 2018, 2019 2017/1359 (og 2016/232)

2016,2017,2018,2019

2016,2017,2018,2019

2017, 2018, 2019 2017/794

2017, 2018, 2019

2018, 2019 2018/2094

2018, 2019

2018, 2019 2018/843

2018, 2019 2018/2092

2018, 2019

2018, 2019 2017/9582

2018, 2019 2018/1818

2018, 2019

2018, 2019 2018/1919

2018, 2019 2018/2090

2018, 2019 2018/2093

2018, 2019 2018/3661

2018, 2019 2018/3663

2019

2019

2019 2019/133

2019 2019/134

2019 2019/135

2019 2019/137

2019

2019 2019/129

2019 2019/376

2019

2019 2019/125

2019

2019 2019/123

2019 2019/132

2019 2019/383

2019 2019/128

2019 2019/126

2019 2019/118

2019 2019/131



2019 2019/120

2019 Ikke godkjent i 2019

2019 Ikke godkjent i 2019

2019 Ikke godkjent i 2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019 Ikke godkjent i 2019

2020

Søkt tidligere?

Fylkeskommunens 

referanse

2019 2019/4028

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020



2020

2020

2020

2020

2020

2019 Ikke godkjent i 2019

2019 Ikke godkjent i 2019

2019 Ikke godkjent i 2019

2019 Ikke godkjent i 2019



Søknad Anleggsnr Anleggssted

Eventyrskoger i Kjekstadmarka 220021303 Kjekstadmarka

Naturkart for Hvalstad. 220032302 Hvalstad

Vandalsikkert bordtennisbord 220026903
Kullebunn Boligsameie 

uteområde

Ballbinge på Hvalstad Skole 220044805 Hvalstad skole

Sem Ballbinge - søknad om spillemidler 220028002 Sem ballplass

Gislebanen ballbinge 220027503 Gisle skole

Øvre Vakås ballbinge 220027601 Vakåssletta balløkke

Nordre Bondi gård ballbinge 220050901 Nordre Bondi gård

Gjellum idrettsanlegg, ballbinge 220010506 Gjellum idrettsanlegg

Eid Skileikanlegg - snøproduksjonsutstyr 220049901 Eid Skileikanlegg

Ballbinge Nedre Bjerkås Vel 220050501
Nedre Bjerkås Vel 

nærmiljøanlegg

Askertun ballbinge 220032702 Askertun

Nes Hageby ballbinge 220024603 Nes hageby ballplass

Ballbinge på Rønningen skole 220018804 Rønningen skole

Dikemark , Utviddelse av ridebane og 

paddocker
220015101 Dikemark ridehall

Vardåsen Vel Sandvolleyballbane 220051101 Torsløkka

7-bane fotball kunsgress 220010806 Nesøya idrettsanlegg

Søknad om spillemidler VUL - 

sandhåndballbane
220047316 Vollen idrettspark

Søknad om spillemidler VUL - 

sandvolleyballbaner
220047317 Vollen idrettspark

Vollen Ungdomslag ballbinge 220047315 Vollen idrettspark

Hagaløkka ballbinge (Røkkebinge) 220050601 Hagaløkka ballbinge

Ballbinge Holmenskjæret 220041204 Holmenskjæret
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Hagaløkka ballbinge (Røkkebinge) 220050601 Hagaløkka ballbinge

Søknad om spillemidler nærmiljøtiltak VUL - 

Skatepark
220047318 Vollen idrettspark

Nesøya Idrettsanlegg, Tennisbane I 220010813 Nesøya idrettsanlegg

Nsøya Idrettsanlegg - Delanlegg Friidrett II 220010811 Nesøya idrettsanlegg

Nesøya Idrettsanlegg - Tennisbaner II 220010814 Nesøya idrettsanlegg

Vollen Ungdomslag ballbinge 220047315 Vollen idrettspark
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Anleggsenhet Anleggsstatus Søker Søknadstype

Naturkart Kjekstadmarka Planlagt
Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus
Ny

Hvalstad - naturkart Planlagt
Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus
Ny

Kullebunn bordtennis 

nærmiljøanlegg
Planlagt Kullebunn Boligsameie Ny

Hvalstad skole, ballbinge Planlagt Hvalstad skole Ny

Sem ballbinge Eksisterende Sem Og Omegn Vel Ny

Gislebanen ballbinge Eksisterende Vollen Vel Ny

Vakåsletta Eksisterende
Øvre Vakås 

Tomtefestelag
Ny

Aktiv Fritid ballbinge Eksisterende Asker kommune Ny

Gjellum idrettsanlegg, 

ballbinge
Eksisterende Heggedal IL Fornyet

Eid Skileikanlegg - 

snøproduksjonsutstyr
Eksisterende

Foreningen til 

skiidrettens fremme
Fornyet

Nedre Bjerkås Vel 

ballbinge
Eksisterende Nedre Bjerkås Vel Fornyet

Askertun ballbinge Eksisterende Asker kommune Fornyet

Nes hageby ballbinge Eksisterende Nes Hageby Vel Fornyet

Rønningen skole, 

ballbinge
Eksisterende Asker kommune Fornyet

Dikemark ridehall - 

utvidelse utendørs 

ridebane og paddocker

Planlagt
Dikemark Ride- Og 

Fritidskl.
Fornyet

Vardåsen Vel 

Sandvolleyballbane
Planlagt Vardåsen Vel Ny

Nesøya Idrettsanlegg 

kunstgressbane
Eksisterende Nesøya IL Ny

Vollen Sandhåndballbane Planlagt Vollen Ungdomslag Fornyet

Vollen 

Sandvolleyballbaner
Planlagt Vollen Ungdomslag Fornyet

Vollen idrettspark, 

ballbinge
Eksisterende Vollen Ungdomslag Fornyet

Hagaløkka ballbinge Eksisterende Borgen Vel Fornyet

Holmenskjæret ballbinge Eksisterende Holmen og Landøen Vel Fornyet
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Hagaløkka ballbinge Eksisterende Borgen Vel Fornyet

Vollen skatepark Planlagt Vollen Ungdomslag Fornyet

Nesøya idrettsanlegg, 

Tennisbane I
Planlagt Nesøya IL Ny

Nesøya idrettsanlegg, 

Delanlegg Friidrett II
Eksisterende Nesøya IL Ny

Nesøya idrettsanlegg, 

Tennisbaner II
Planlagt Nesøya IL Ny

Vollen idrettspark, 

ballbinge
Eksisterende Vollen Ungdomslag Fornyet
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Søknadssum Søknadsgruppe Total kostnad

40 000,00
Nærmiljøanlegg forenklet 

ordning
80 000,00

40 000,00
Nærmiljøanlegg forenklet 

ordning
80 000,00

18 000,00
Nærmiljøanlegg forenklet 

ordning
37 315,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 643 400,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 5 142 375,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 630 000,00

677 362,00 Nærmiljøanlegg 677 362,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 6 976 375,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 509 810,00

700 000,00 Ordinære anlegg 2 480 250,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 584 533,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 562 000,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 489 304,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 685 000,00

301 214,00 Ordinære anlegg 903 644,00

185 000,00 Nærmiljøanlegg 372 800,00

900 000,00 Ordinære anlegg 2 590 000,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 415 000,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 445 000,00

284 000,00 Nærmiljøanlegg 568 608,00

0
Nærmiljøanlegg forenklet 

ordning
505 175,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 67 158 750,00
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200 000,00
Nærmiljøanlegg forenklet 

ordning
505 175,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 401 800,00

700 000,00 Ordinære anlegg 4 413 333,00

700 000,00 Ordinære anlegg 3 400 000,00

700 000,00 Ordinære anlegg 2 456 750,00

200 000,00 Nærmiljøanlegg 568 608,00



Fra: Fred A. Eek [fred@conseek.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:

Sendt: 22.09.2020 15:34:17
Emne: Kommuneplan for Asker 2020-2032 Samfunnsdelen
Vedlegg:

Hei
 
Vi har lest dokumentet som inneholder mye bra, men finner lite om strandsone og hvordan Asker Kommune vil praktisere problematikken med 100 meters beltet.
Dette synes noe merkelig da dokumentet på mange områder er meget grundig og ved at kommunen har en meget lang kystlinje som er omfattet av de strengeste
riksretningslinjer på området?
 
Med vennlig hilsen
 
Fred A. Eek
Leder, Verket og Bogen Miljøgruppe
Org. nr. 898255212
Mobil +4797977927
 



 Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Lars-Erik Nygaard 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  

Adresse: Øvre Askerhagen 4b 

Telefon: 93256131 

E-post: lars.erik.nygaard64@gmail.com 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig x 

Næring  

Utbygging  

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur x 

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt: 

Asker kommunes har mål om bærekraft og folkehelse. 

Tettstedene i fremtidens Asker trenger dermed tilstrekkelige grøntområder sentralt plassert, 

allment tilgjengelig og tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet, trivsel og rekreasjon og 

samling i grønne omgivelser – behov som ikke dekkes av plasser i byrom.  

Særlig i Asker sentrum er dette viktig med tanke på pågående fortetting, sentrumsutvikling 

og nye boligområder som primært består av blokker, rundt trafikknutepunkt.  

Allerede i dag består det grønne i Asker i stor grad av private hager og privatiserte 

grøntanlegg tilknyttet blokkbebyggelse. Kysten og marka er tilgjengelig for alle, men inviterer 

til bilkjøring. Kommunens idrettsanlegg bidrar til folkehelse, men disse er stort sett opptatt av 

organisert aktivitet eller fordrer inngangspenger.  

Grøntområder i direkte tilknytning til sentrum – Føyka-området og kommunens eiendommer i 

Askerparken i særdeleshet – har en stor verdi for Asker-samfunnet og livskvaliteten til oss 

som bor og skal bo her. Derfor bør anleggene få en sentral plass i en plan for fremtidig 

arealutnyttelse i Asker. 

 



Fra: Erik Strandenæs [erik.ekstra@gmail.com] 

Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.09.2020 14:54:05 

Emne: Innspill Kommuneplanen. Nye tunneler fra E18 til Asker Sør 

Vedlegg:  

Til Kommuneplanens arealdel. 
Kjørevei. 

 

Vi bodde i Asker i 20 år og kjente på trafikkproblemer. Jeg var med i FAU/Trafikkutvalg og skaffet barna sikker 

skolevei i Heggedal på 90-tallet. 

 

Mitt innspill er en helt ny adkomst til Asker Sør, fra E18 sør for Asker sentrum, til erstatning/avlastning for 

Røykenveien og Slemmestadveien - og mange arealer.  

 

Jeg foreslår rett og slett to tunneler, først under Vardåsen fra E18 i området ved Borgen-avkjøringene direkte til 

Heggedal (tunnel 1), 

 
-og videre tunnel fra Heggedal til området Bjerkås/Slemmestad (tunnel 2) 

 

Dette bør Asker få inn i NTP snarest. En stor og økende Asker-befolkning har krav på løsning av utdatert, 

overbelastet gammel infrastruktur og samferdsel, noe tiden er overmoden for. 

 

Nå er det Askers tur. Gjør som Vestlandet. Krev det samme. For større befolkning. 

 

Jeg fikk sikret mine barn gjennom hard kamp for omstridt gang/sykkelvei i 1994, nå må dere sikre at Asker 

fungerer bedre i fremtiden. 

 Lykke til. 

 

Erik Strandenæs (67) 

Ex-Asker, nå Sandvika  









                                                                                                                              
 
Asker Kommune                                                                                                14.09.2020 
Katrineåsveien 20 
3440 Røyken 
 
 
 
 
Toril Høvik Eide 
Høvikveien 2C 
3477 Båtstø 
 
 
 
Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker 2021 – 2033. 
 
 
 
Det fremmes herved et innspill til kommuneplanens arealdel om at de som ønsker å gjøre 
om sin fritidsbolig til helårsbolig, kan få omgjort dette dersom offentlig vann og  
avløp og vei er i orden. 
 
Dette er en klart fordel for kommunen, med økte skatteinntekter, og et mer aktivt  
lokalmiljø. 
 
Mvh Toril Høvik Eide 
41 90 98 04 
 
 
 
 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Morten Jensen 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  

Adresse: Øvre Båstad vei 10, 1387 Asker 

Telefon: 91193917 

E-post: moje@me.com 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig X 

Næring  

Utbygging X 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur X 

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold X 

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:.  

A: En setning som dette eller med tilsvarende meningsinnhold, bør inntas i arealplanen: 

«Stor bebyggelsesfortetning i randsonen 2 km fra og rundt Asker sentrum, som endrer et 

områdes karakter i stor grad, skal unngås.» 

Begrunnelse: I randsonen, 2 km i gangavstand fra Asker jernbanestasjon, vil det i stor grad 

være eksisterende småhusbebyggelse, og en stor fortetning med massiv blokkbebyggelse vil 

endre disse områdenes karakter betydelig. Fortetningen av Asker sentrum bør ha en 

nedtrapping av fortetningsgraden ut mot randsonen av de 2 km fra Asker jernbanestasjon for 

å unngå dette. 

Økt fortetning og betydelig flere husstander i randsonen som blokkbebyggelse innebærer, vil 

dessuten medføre økt bilbruk inn til Asker sentrum – selv om det tilrettelegges for 

kollektivløsninger. Med 25 minutters gangavstand til Asker sentrum som 2 km innebærer, vil 

av erfaring de aller fleste spontane ærender i Asker sentrum skje per bil. Et fåtall beboere i 

disse områdene vil sette av inntil en time (2 x 25 minutter) for å ta seg frem og tilbake fra 

Asker. Jeg bor selv 2 km fra Asker og ser dette daglig i praksis – hva jeg selv gjør og hva alle 

rundt meg gjør. Derfor bør den største fortetningen ikke skje ytterst i randsonen rundt Asker 

sentrum selv om 2 km-sirkelen generelt definerer en fortetning. Dette bør nyanseres i teksten 

i arealplanen. 



B: En setning som dette eller med tilsvarende meningsinnhold, bør inntas i arealplanen: 

«Nedbygging av torvholdig og myrholdig skog og mark skal unngås». 

Begrunnelse: Torv og myr lagrer større mengder CO2 enn annen grunn, og denne 

klimagassen vil frigis til atmosfæren om slike områder graves opp. Nedbygging av slike 

områder og dyrkbar mark skal derfor unngås. Ref. FNs bærekraftmål. 

---- 

Foruten at disse innspillene er av generell karakter, knytter de seg også konkret til påtenkt 

utbygging av Øvre Båstad gård, som vil angå alle i området rundt. 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Øystein B. Thommessen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Øverbergveien 8c, 1397 Nesøya
Telefon: 97513075
E-post: oebt@netscape.net

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)

Bolig X
Næring
Utbygging X
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner X
Annet

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

Forslaget går ut på å myke opp kap. 20-3 og definisjonen av sekundærbolig i inneværende
Kommuneplan (arealdelen) for Asker. Planen har utilsiktede svakheter slik den er nå.

Kap. 20-3 har en bestemmelse om at sekundærbolig kun tillates i tilknytning til enebolig. Og
videre at maksimal størrelse for sekundærbolig er 80 kvm. Dette slår urimelig ut der det fra
før er et verneverdig hus på over 80 kvm, som ikke oppfyller - eller kan ombygges til -
dagens TEK10/17-bestemmelser om HMS. Altså et hus som aldri kan bli en fullverdig bolig
og som de facto er å anse som en sekundær bolig sett opp mot kravene i TEK.

Det å opprettholde et verneverdig hus sin karakter og sine særtrekk (uten tilbygg) med
dagens 80 kvm-bestemmelse medfører at eierne av slike boliger i noen tilfeller må gi avkall
på normal bokvalitet, rett og slett fordi TEK-bestemmelsene ikke lar seg gjennomføre
innenfor bygningens konstruksjon. Her bør kommunen få bestemmelser med mer fleksibilitet,
slik at beboerne kan få en livsløpsbolig innenfor tomten som samlet sett oppfyller TEK-
bestemmelsene i større grad enn man kan med dagens kap 20-3.



Dette kan gjøres ved at det aksepteres at den verneverdige boligen kan endre status til
frittliggende sekundærbolig, selv om den er mer enn 80 kvm. Og at det i tillegg kan oppføres
en frittliggende primærbolig som oppfyller dagens tekniske krav og HMS på samme tomt.

Dette er ikke noe som truer småhuspreget i områder med slike verneverdige hus, så lenge
man samtidig setter krav til at BYA fortsatt skal være 15 % og følger bestemmelsene om
tilpasning til slike hus. Dessuten er premisset at opprinnelig bygning er verneverdig og
påbygg derfor ikke er ønskelig. Det vil neppe være mange slike tilfeller i Asker, så faren for
en uønsket fortetting er liten.

En slik oppmyking vil øke kvaliteten på Askers kulturminner og samtidig bedre bokvaliteten
betydelig for berørte beboerne både nå og fremover, slik hensikten er med TEK-
bestemmelsene.



Fra: Nina Puntervold [ninapunt@icloud.com]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Nina Puntervold [ninapunt@icloud.com]
Sendt: 15.09.2020 23:31:53
Emne: Fwd: Innspill til kommuneplanens arealdel i Asker kommune
Vedlegg:

Usikker på om denne kom frem, så sender den også til kommunens vanlige vanlige Epostadresse. 

Videresendt melding:

Fra: Nina Puntervold <ninapunt@icloud.com>
Dato: 15. september 2020 kl. 23:26:50 CEST
Til: kommuneplanen@asker.kommune.no
Kopi: Nina Puntervold <ninapunt@icloud.com>
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel i Asker kommune


Innspill til kommuneplanens arealdel i Asker kommune
Ved Nina E. Puntervold, Vollen, 15. September 2020

En flott visjon for Asker kommune er om Asker kommune forpliktet seg til å overlate kloden i
bedre stand til neste generasjon. At Asker kommune har FNs bærekraftmål som hovedmål for
Asker kommune og legger disse til grunn for sine strategier og planer for utvikling av
kommunen, er kjempebra!

Vi må redde klimaet fordi vi må redde naturen vår! Uten naturen klarer vi ikke å overleve.
Naturen er et viktig verktøy i klimakampen. I dag vet vi at nedbygging av naturen er den
største trussel mot naturverdiene på jorden i dag. Det koster å restaurere naturen, det vet vi i
dag mye om. Arealplanen for Asker kommune er kanskje det viktigste styringsverktøyet
kommunen har i sitt arbeid med å bidra til å redde kloden.

EN PLAN FOR NATUREN VåR
Arealendringer utgjør den største trusselen mot norsk natur, naturmangfold og klima. Enkelte
naturområder i Asker er i dag «vernet», som Konglungen og Sem, men det er
flere områder i Asker kommune der vernekvalitetene er like åpenbare og som bør
vurderes for vern eller «spesialområde for natur».
- Asker kommune bør ha en overordnet plan for naturen - en god plan og en
tydelig plan - og en plan som står seg over tid. Enkelte områder og areal er mer
«naturverdifull» enn annet, noe areal er også mer sårbart enn annet og noe -
som jordbruksareal - er mer viktig enn annet. Slike områder må kartlegges og
vurderes for vern/vernes.
- Guiplatået er et slikt område som må sikres vern.

OM BEVARING AV GUI PLATåET
Guiplatået med tilliggende områder, benevnt Guiplatået, er et viktig naturområde som bør
vernes/sikres vern. Det er et relativt stort og ganske sammenhengende landbruksområde. Det
er også et sjeldent vakkert kulturlandskap med svært mange kulturminner i form av både



er også et sjeldent vakkert kulturlandskap med svært mange kulturminner i form av både
gamle veifar, gravfelt, gravhauger, kokgroper, isdam osv.

De første gårdene i Asker lå på Gui. Guiplatået fra østenstad til Yggeset og videre mot Røyken
ha vært skjermet for bebyggelse i tidligere kommuneplaner, og har vært gitt høy prioritet som
landsbruksjord. Dette landbruksområdet med skog og grønne/skogsøyteiger i området må
også fremover skjermes og opprettholdes som et sammenhengende og viktig
landbruksområde, heller ikke deles opp eller ¨spises¨ av. Området har også en god del dyrket
skog (store deler ble hugget og nyplantet vel på slutten av 2000 tallet). Skogholt og teiger er
viktige skyggeområder for beitende kyr/hester/dyr. Guiplatået fungerer også som den grønne
korridoren for ville dyr/vilt i denne delen av Asker. Området er svært viktig for
naturmangfoldet, i tillegg til at det også er et område med høy kulturhistorisk verdi og
sjeldent rikt på kulturminner.

Guiplatået er også et hyppig og godt benyttet turområde på de mange blåmerkede stiene og
gamle veifarene som går rundtomkring og på tvers i dette området - og som benyttes av både
gående, ridende, joggere, hundeeiere - unge som eldre - sommer som vinter - og særlig av de
som bor i Vollen og som anser dette som et attraktivt og godt tilgjengelig turområde i sitt
nærområdet og som de benytter 24/7.

OM DISPENSASJONER
Dispensasjoner skal være unntaket, men erfaring viser at unntakene blir stadig flere og flere.
Ved dispensasjoner er det stort sett kun søker/utbygger/eiendomsutvikler som blir hørt,
prosessen er kort og mer eller mindre lukket.

Saksbehandling skjer på tvers av demokratiske prosesser - og et dårligere kunnskapsgrunnlag
- lokaldemokratiet svekkes, innbyggerne blir taperne og naturen bygges lettere ned. Risikoen
for å gjøre feil øker, særlig der kunnskapsgrunnlaget og lokalkunnskapen er mindre, noe som
kan være særlig gjeldende for nye Asker som er sammenslått av tre kommuner. Med utvidet
dispensasjonsbruk reduseres kommunens mulighet til å ta spesielle hensyn og styre
kommunens utvikling.

- Asker kommune må stramme inn bruk av dispensasjoner og tilstrebe at
dispensasjoner KUN gis unntaksvis, som det er ment å være - særlig gjelder dette
LNF områder, dyrket mark, skog, strandsonen og andre viktige naturområder.
- Der dispensasjon vurderes bør Asker kommune også vurdere å sende saken ut til
offentlig høring for å sikre prinsipp om demokrati og kunnskap.
- Asker må prioritere naturen, landbruksområder og strandsonen og ikke la den
vike for utbyggingsinteresser eller la seg frist av «festlige» forslag man vet er
«innpakket» lureri - kommunen bør tenke mer på sine innbyggere enn på
eiendomsutviklere i så måte.
- Asker kommune må ha gode miljøfaglige utredninger på konsekvenser av
arealvurdering/-endring. Legitimitet i saksbehandling er særs viktig, innbyggerne
må kunne stole på at en sak er vurdert riktig og godt nok, ikke bare en konklusjon
om at «fordelene er større enn ulempene».

VERN AV NATUREN VåR - STRANDSONEN, JORD/DYRKET MARK OG SKOG
Selv om hensikter og intensjoner ofte er gode, hjelper det lite når praksis i Norge viser at det i
dag er lettere enn noen gang å få dispensasjon til å bygge i strandsonen eller på dyrket
mark/LNF områder. Asker kommune har tragisk nok vært blant de «flinkeste» til å bygge ned
matjord/dyrket/dyrkbar mark i de senere år, - dette kan ikke fortsette. Strandsonen og dyrket
mark er det areal i Norge som er under sterkest utbyggingspress.

- Strandsonevernet, jordvernet og skogvernet i Asker må styrkes og ikke svekkes.
- Asker må stoppe nedbygging av natur, utmark, matjord og strandsonen.



- Asker må stoppe nedbygging av natur, utmark, matjord og strandsonen.
- Det bør i arealplanen lages egne temakart også for dyrket/dyrkbar mark og skog
(jfr også nasjonale målsetninger/mål om viktigheten av jord og skog).
- Det bør utarbeides både egen skogvernplan og jordvernplan (jfr nasjonale mål).
- Kommunen må stoppe med å «stykke opp» jordbruksareal og skog bit for bit.
Det blir stadig flere små jordlappen som blir liggende ubrukt eller gror igjen med
ugress - de blir ikke dyrket fordi bonden har for store redskap og klarer ikke å snu
eller gidder ikke å dyrke på så små lapper. En slik utvikling er ingen tjent med.
- Kommunen bør utvikle tiltak som motiverer drivere/bøndene til å dyrke også
slike «små» Jordlapper. Det trengs også motiverende tiltak til å utnytte maks
areal av jorden, enkelte bønder/drivere gidder ikke å stelle åkerkantene eller kutte
småkratt som vokser opp langs kanten på jordene og resultatet er at dyrkbart areal på denne
måten gror igjen.
- Det bør også lages plan som sikrer oppfølgning av tidligere dyrket mark som er/
blitt nedlagt og der matjorden så populært er «flyttet». Dyrket jord må sikres videre
bruk/tilbakeføring til nytt areal dyrket jord.
- Det bør utvikles mål og retningslinjer for kommuneskogen i Asker. Vi bør bort fra flatehogst
og plantasjeskog - til å tenke mer på skogøkologi og bevaring av eks naturskogene.
Flatehogstskogbruket er ikke miljøvvennlig. Det finnes i dag alternativ skogbruk som er langt
mer miljøvennlig. Skogensbiologiske mangfold er under press, og over halvparten av alle de
truede artenepå rødlisten har sitt levested i skogen.
- Flott at det skal bli klimaregnskap i kommunen - der må også areal av natur,
skog, dyrket jord og strandsonen med.
- Askers lange kyst og nærhet til sjøen har stor verdi - så lenge sjøen er ren og
kysten tilgjengelig for oss. Kysten og sjøen må tilgjengeliggjøres og tilrettelegges ikke bare for
båtfolket, men også for de mykere sjøtrafikanter som eksempelvis kajakkpadlere - både
tilrettelegging for kajakkpadling og utvikling av steder/kajakkhavn der man kan leie plass til å
ha kajakken. (Kajakkpadling er i økende grad blitt populært, støyer ikke, er relativ rimelig sport,
krever ikke store idrettsanlegg og er svært bra for helsen. Mange bor imidlertid i leilighet, har
ikke plass til kajakk, og mange bor alene og kan ikke løfte kajakk opp/ned av bilen alene).

NATUREN - GRøNNE TUROMRåDER, 100 METERSKOG OG EVENTYRSKOG
«Det gode liv ...!
Det å kunne gå på tur - alene eller med en god venn - i en hemmelig eventyrskog - på en
spennende sti, det å oppleve trolsk, nær og undrende skogsstemning /under gamle trær som
får lov å være bare gamle trær, flotte mosekledde steiner og steingjerder det har tatt utallige
timer å stable en gang i tiden, over en lavine som kom glidende på isen for 10000 år siden,
kikke inn i hakkespettens fraflyttede hus som kan bli husrom og rugested for en annen fugl til
våren, høre den lekne og flørtende fuglesangen om våren, kunne plukke den første
vårbuketten med hvitveis, høre bekken pludre, sette seg ned på en stein med matpakke og
kaffe på termosen ....».

Dette er det gode liv - og redningen for mange av oss. Det å kunne gå tur i naturen - i skogen
eller ved sjøen - er noe av det beste gjør for helsen vår. Pandemien har vist oss betydningen
av å ha grønne turområder - og nær der vi bor - kortreist friluftsliv har vist seg å være svært
viktig!
- Det er (ut i fra mange hensyn) viktig å sikre sammenhengende og brede grønne korridorer i
hele kommunen - både på langs av kommuneplatået og på tvers - og langs bekkefar og ned
til sjøen - og nær der folk bor - og også litt bortover og på skrå, for det er mange steder i
Asker både bratt og ulendt terreng - både vi og våre ville dyr trenger frihet og rom og veifar til
å bevege oss på.
- Gamle stier og veifar må tas vare på og sikres gjennom bruk som turløyper.
- Skogholt og 100 meterskoger må tas vare på og sikres både ved eksisterende
boligområder og nye utbyggingsområder.



boligområder og nye utbyggingsområder.

——-
Asker, 15. September 2020
Nina E. Puntervold
Marieroveien 43
1390 Vollen

Sendt fra min iPad



Fra: Tor Arne Midtbø [Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Ingeborg Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]
Sendt: 15.09.2020 19:58:45
Emne: VS: Innspill Areal-delen Asker kommune
Vedlegg:

> Hei Tor Arne,
> Sender dette innspillet til deg og ber deg vennligst videresende til riktig adresse.
>
> INNSPILL AREALDELEN MED SVARFRIST 1.08.2020.
>
> Røyken og Slemmestadveien setter klare begrensinger på utnyttelse av potensialet i Røyken og Hurum.
Dette til tross for en ny E-18 utbygging.
> Det virker som Asker kommune har overlatt ansvaret til Viken Fylkeskommune og selv ikke har noen
konkrete forslag for hvordan å utbedre dagens situasjon. Foreslår derfor at kommunen tar en mere aktiv rolle
mot bevilgende politiske myndigheter, enten det er Viken, Asker kommune eller Stortinget som politiske
organer.
> God infrastruktur er nært knyttet til hva næringslivet etterspør og et godt fungerende næringsliv er viktige
forutsetninger for videreutvikling av hele Asker kommune.
> Uten gode fremtidsrettede løsninger for infrastruktur vil næringslivet ikke kunne utvikle seg i takt med
markedet.
> Men det finnes allikevel muligheter. øst/vest aksen som følge av E134 med nytt tunnelløp under Oslofjorden
gir tilgang på et rikt arbeidsmarked, i tillegg til en fin mulighet for aksess til Vestlandet såvel som kontinentet
for næringslivet.
> Med pendlerparkering på Måna med bussforbindelse hvert 5te minutt til Oslo, vil belastningen på Røyken og
Slemmestadveien kunne minimaliseres tiltross for utbygging av flere boliger.
> Hurum har i mange år ikke hatt økonomiske rammebetingelser for vekst. Allikevel har en ny reiselivsnæring
fått utvikle seg i privat regi. Med tilgang på flott natur og en lang kystlinje, ligger forholdene godt til rette for
videreutvikling av dette markedssegmentet. Vi håper derfor Asker kommune ser mulighetene og legger til rette
for fremtidig vekst.
> Men dette betinger godt samarbeide og langsiktig tankegang. Særlig vil vi fremheve allmennhetens bruk av
sjøen i motsetning til hva vi ser andre steder i kommunen.
> Selv om det ikke berører arealdelen direkte, tillater vi oss å råde Asker kommune å være seg bevisst sitt
omdømme. Det bor mange ressurssterke mennesker i kommunen og det er derfor viktig å beholde ett
troverdig forhold til velgere og innbyggere.
> Det er en voksen oppgave å slå tre kommuner sammen til en. Viktig blir det derfor å få til en god overgang,
hvor tidligere politiske vedtak respekteres av hensyn til demokratiet og den forutsigbarhet investeringer i
boligsektoren er avhengig av pga størrelse og ressursbruk fra det private næringslivet.
> Behandlingstiden på saker Nye Asker har arvet fra tidligere kommuner er for lang og konkret nærmer vi oss
ett år fra førstegangsbehandling i Hurum kommune. Vesentlige midler er benyttet på reguleringsarbeidet uten
konkrete tilbakemeldinger og dette finner vi kritikkverdig.
> Benytter ellers anledningen til å berømme en god planprosess og ønsker dere lykke til med det videre
arbeidet!
>
>
> Best regards
>
> Jorgen Bredesen
>
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Innspill til arealdelen til kommuneplanen i Asker kommune - anlegg for trening og konkurranser til langrenn og
gjerne også skiskyting

(Innspillet er skrevet og sendt innen fristen 15.09.20, men politivedtektene var eneste alternativ som kunne velges
for hvilken sak høringssvaret gjelder).

Siste gang det ble arrangert et nasjonalt skirenn i Asker kommune, var fire langrennsøvelser under NM i 1980. Start
og mål var på jordene ved Jansløkka og med kongefamilien som interesserte tilskuere. På den tiden var dette
tilstrekkelig for å arrangere skirenn, selv på øverste nivå. Ennå den dag i dag kan du se noen på ski i marka med luen
fra dette arrangementet.

I dag stilles det helt andre krav for å avholde skirenn og for å kunne drive organisert trening for barn og unge. I
Asker kommune har det imidlertid ikke vært noen utvikling av anlegg for langrenn siden 1980. Det tradisjonsrike
Solvangrennet for barn og unge, ble for eksempel i mange år avholdt i Bærum. Det eneste nye anlegget er av privat
karakter og er etablert på Eidjordet.

Det  kan virke som at kommunen har en målsetning om at det skal bygges innendørshaller til alle andre idretter, og
at barn og unge skal oppholde seg innendørs også etter skoletid.

Asker kommune, som en av landets 10 største, og med gode tradisjoner for langrenn, kan ikke være bekjent av å
ikke ha et eneste ordentlig anlegg til langrenn for trening og konkurranser. Det finnes hundrevis av slike anlegg
rundt omkring i landet, og eksempelvis ble det arrangert NM i fjor på Konnerud i Drammen kommune. Også Lier
kommune er langt foran.
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Det er derfor på tide at dette arbeidet prioriteres og at det settes av arealer i kommuneplanens arealdel. Et anlegg må
både kunne brukes til trening og til renn, herunder hovedlandsrenn og norges-cup for junior.

Langrenn fremmer folkehelsen både for unge og gamle, og kommunen har ansvar for å legge til rette for at denne
idretten kan utøves, også i forhold til at ski er en del av norsk kulturarv (i motsetning til ishockey som kommunen
bruker enorme beløp på).

Norges Skiforbund har en veileder om krav til slik anlegg og hovedpunktene er:

- flere traseer og med tilstrekkelig bredde til at flere kan skøyte ved siden av hverandre
- helårsanlegg, inklusive  asfaltert rulleskibane  (min 3-4 km) på sommer
- kunstsnø (snøproduksjonsanlegg)
- parkering for både ordinær trening og tilstrekkelig kapasitet ved renn.
- garderober, lokaler til kafe og oppbevaring av utstyr (merking av løyper, tidtaking mm)

Det er mange arealer som kan være aktuelle, og det er viktig at endelig valg av lokalisering skjer i samråd med
brukerne og etter nøye vurdering av om nevnte kriterier kan oppfylles. Det finnes mange referanseanlegg som kan
befares, f.eks. Konnerud og Lyngna.

I tillegg er det viktig at selve gjennomføringen, inklusive planlegging, gjennomføres som et prosjekt, og med klare
mål og rammer. I motsatt fall vil langrenn som kulturbærer i Asker kommune forsvinne, slik det alt har skjedd for
hoppsporten.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon
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Asker - uttalelse til planprogram - kommuneplanens arealdel 2021 - 
2033 

Asker kommune har oversendt varsel om oppstart med tilhørende forslag til planprogram 
for kommuneplanens arealdel. Vi mener det er positivt at Asker kommune har igangsatt 
utarbeidelse av ny arealdel for den nye kommunen. Gjeldende kommuneplaner har behov 
av harmonisering, både når det gjelder arealbruk og angivelse av bestemmelser og 
retningslinjer.   
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen viser til brev av 25. mai 2020 med varsel om oppstart av kommuneplanens 
arealdel og offentlig ettersyn av planprogram for Asker kommune 2020 – 2032. Fram til Asker 
kommune har utarbeidet kommuneplanens arealdel, gjelder de tre arealdelene som ble vedtatt i 
de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker. FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for 
utarbeidelse av kommuneplanen og kommunen har prioriterte åtte satsningsområder. 
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel som 
ble vedtatt 9. juni 2020.  
 
Fylkesmannens kommentarer 
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for 
hvilke nye tiltak, ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 
ved disponeringen av arealene. 
 
Vi finner det positivt at Asker kommune har igangsatt utarbeidelse av ny arealdel for den nye 
kommunen. Gjeldende kommuneplaner har behov av harmonisering, både når det gjelder 
arealbruk og angivelse av bestemmelser og retningslinjer.   
 
Vi vil oppfordre kommunen til å arbeide mot å få en arealdel som utjevner de tre tidligere 
kommuneplanenes ulikheter og gir en forutsigbar arealdisponering som samsvarer med 
nasjonale føringer. Vi viser her til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29. 
Januar.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 
2019-2020 av 14. november 2019 I avsnittet under følger våre konkrete temavise 
tilbakemeldinger.  

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/


Overordnede mål og føringer 
I innledningen til planprogrammet viser Asker kommune til nasjonale forventninger, men 
sentrale stortingsmeldinger er ikke nevnt som bakgrunn for planprogrammet. Vi oppfordrer til at 
sentrale stortingsmeldinger gjengis i dette avsnittet.  
 
Gjennom høring av forslag til planprogram for Asker kommune 2020 – 2023 fremgår det at det 
skal utarbeides en rekke sektor- og temaplaner. Fylkesmannen vil anbefale at det det vurderes 
om arbeidet med disse planene i større grad bør koordineres med rullering av arealdelen. Flere 
av temaplanene vurderes av Fylkesmannen som svært relevante og vil kunne inngå som 
grunnlagsdokumenter til arealdelen.  
 
ROS-analyse  
Kommunene har ansvar for å fremme samfunnssikkerhet og forebygge risiko i sin rolle som 
kommunal planmyndighet. Dette kommer i tillegg til kommunens generelle beredskapsplikt. 
Plan- og bygningsloven (pbl) stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av 
planområdene, jf. § 4-3. Dette gjelder i utgangspunktet for alle typer arealplaner. ROS-analysen 
må beskrive mulige uønskede hendelser som kan ha betydning for det som planlegges. Dette 
gjelder både naturhendelser og hendelser i virksomheter, innenfor eller utenfor planområdet. Vi 
anbefaler kommunen å benytte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og tilhørende sjekkliste (2019). ROS-
analysen skal brukes som beslutningsgrunnlag for å avgjøre om et område kan bebygges, og om 
det må tas spesielle hensyn som innarbeides i bestemmelser eller kart.  
 
Kommunen må analysere naturhendelser med hensyn på klimaendringer. Kommunen må se 
spesielt på uønskede hendelser som kan ramme kritisk infrastruktur (vei, vann, avløp, helse, 
nødetater, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon m.m.) da dette kan ha konsekvenser ut 
over planområdet og egen kommune.  
 
Det er viktig å avklare hensynet til samfunnssikkerhet tidlig i planprosessen slik at det kan være 
førende for den videre planleggingen. Tidlig i planprosessen er det imidlertid ikke alltid nok 
kunnskap om planlagt utbygging til å kunne ta stilling til utbyggingens konkrete konsekvenser for 
risiko- og sårbarhetsbildet. Likevel bør det så langt som mulig avklares om et område er egnet for 
foreslått utbygging. Det er i denne sammenheng også viktig å ha et bevisst forhold til akseptabel 
grense for risiko ved planleggingen, slik disse er gitt bl.a. i byggteknisk forskrift (TEK17). De 
byggetekniske kravene er rettet mot konkrete byggetiltak, men kravene er også førende for 
arealplanleggingen. Tidlig avklaring bidrar til å hindre ressurskrevende planlegging og 
prosjektering av tiltak som likevel ikke lar seg realisere.  
 
Etter pbl § 4-3 skal alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for utbyggingen vurderes. 
På overordnet plannivå har planmyndigheten god mulighet til å se farer og behov for 
sikringstiltak i et mer helhetlig perspektiv. Overvannshåndtering, støyhåndtering, flom- og 
skredsikring er eksempler på arealkrevende sikringstiltak som best ivaretas på overordnet 
plannivå. Hensiktsmessige kilder for å kartlegge risiko og sårbarhet på dette plannivået vil, 
foruten kommunens helhetlige ROS-analyse, være tilgjengelig kartlegging fra sektormyndigheter, 
kommunenes egne kartlegginger og lokal kunnskap.  
 
Målet for kartleggingen gjennom en ROS-analyse til kommuneplanens arealdel vil i hovedsak 
være kartlegging på aktsomhetsnivå. Det kan foretas en grovere kartlegging av risiko- og 
sårbarhetsforhold på dette plannivået. Bakgrunnen for dette er at det erfaringsmessig eksisterer 
begrenset kunnskap om de konkrete tiltakene på dette plannivået, og at kunnskap på farenivå 
kan utdypes på reguleringsplannivå. NVE viser i sin veiledning til at kartlegging kan skje på 



aktsomhetsnivå, et mer overordnet nivå. Dette skiller de fra utredning på farenivå, som henviser 
til den konkrete analysen på reguleringsplannivå. Dersom tiltak skal kunne realiseres direkte med 
hjemmel i kommuneplanens arealdel, må kommunen ha sikret at krav om kartlegging, 
risikovurdering og oppfølging på reguleringsplannivå er ivaretatt gjennom 
kommuneplanprosessen. Dette gjelder for eksempel i LNFR-områder hvor det tillates spredt 
bebyggelse uten krav om reguleringsplan.  
 
Kommunen har ansvar for å følge opp risiko- og sårbarhetsanalysen ved å styre ny utbygging 
bort fra arealer der tilstrekkelig sikkerhet ikke kan oppnås. Dette gjelder både der det er 
naturgitte forhold som fører til for lav sikkerhet og der uheldig samvirke, for eksempel av ulike 
virksomheter, fører til for lav sikkerhet. Oppfølging kan også gjøres ved bruk av hensynssoner og 
bestemmelser til disse, jf. pbl. § 11-8. I kommuneplanens arealdel vil det som regel være aktuelt å 
legge hensynssone over kartlagte aktsomhetsområder. Særlig farer som kan avgrenses 
geografisk, som for eksempel skredfare, sekundærvirkning av skred, flom, sikkerhetssone rundt 
farlig virksomhet, støy og forurenset grunn er det naturlig å synliggjøre ved bruk av 
hensynssoner. For risiko som ikke direkte er knyttet opp mot et geografisk avgrenset område vil 
imidlertid ikke hensynssoner være et like egnet virkemiddel. Noen forhold kan ikke synliggjøres 
gjennom formål og hensynssoner, men må tas i generelle planbestemmelser, jf. pbl. § 11-9, eller 
planbestemmelser tilknyttet de ulike arealformålene, jf. §§ 11-10 og 11-11. Det kan typisk være 
krav om forhold som må utredes nærmere på reguleringsplannivå.  
 
Barn og unges interesser 
Det er viktig at kommunen gjennom bestemmelser i kommuneplanens arealdel tilrettelegger for 
sammenhengende grønnstruktur, innslag av natur og grøntområder i boligområder og korte 
avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet for hele befolkningen. For barn og unge har 
det stor betydning at de arealene i nabolaget som skal kunne brukes av alle, gis bestemmelser 
om offentlig formål.  
 
Barn beveger seg med kortere avstand fra hjemmet jo yngre de er, og det er viktig at de minste 
kan finne egnede områder. Samtidig må større barn og unge også ha steder å møtes, være fysisk 
aktive og kunne gå eller sykle selv til sine aktiviteter.  
 
Barn skal høres, og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Programmet «Sjumilssteget» er 
utviklet for at kommunene skal sikre at barnekonvensjonen ligger til grunn i all saksbehandling 
som angår barn og unge. Kartlegging av barn og ungdoms bruk av arealer er et godt redskap for 
å få kunnskap om og å kunne ta hensyn til deres bevegelsesmønster og bruksområder når 
arealdelen skal utarbeides. «Barnetråkk» er et digitalt verktøy som lar barn fortelle hvordan de 
bruker stedet der de bor, og hva de vil ha annerledes.  
 
Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, friareal eller 
uteområder til skoler og barnehager som brukes eller er egnet for lek, skal det iht. Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging (RPR BU) gjøres en vurdering av de eksisterende leke- og 
oppholdsarealene og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet, jf. punkt 5 d.  
 
Mindre barn har begrenset aksjonsradius. Det er derfor vesentlig at arealer og anlegg som er 
ment for de ulike aldersgruppene, er store nok og egnet for lek og opphold på ulike årstider, jf. 
RPR BU punkt 5 b. Avsatte arealer må tilrettelegges for ulike aldersgrupper og være egnet som 
sted for samhandling mellom barn, unge og voksne. Arealene må også ha god tilgjengelighet. 
Ferdselsårene mellom lekearealer og der barna bor må være trafikksikre. Arealer og anlegg som 
tilrettelegges for barn og unge skal være sikret mot støy og annen helsefare. Arealene som settes 
av må vurdere i lys av RPR BU punkt 5 a og b.  



 
Klimatilpasning, og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til 
reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Klimaloven, som trådte i kraft 1. januar 2018, 
fastsetter mål om at Norges utslipp av klimagasser skal være redusert med minst 40 % i 2030. I 
2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Kommunal planlegging er viktig for å begrense 
energiforbruk og klimautslipp fra transportsektoren og fra endret arealbruk. Alle beslutninger 
om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester påvirker 
energiforbruk og utslipp i lang tid fremover. Klimatilpasningsarbeidet krever samarbeid på tvers 
av sektorer, og kommunen har en særlig viktig rolle som planmyndighet. Kommunen må bruke 
tilgjengelig kunnskap om klima, ventede endringer og konsekvensene av disse. Gode tiltak for å 
tilpasse samfunnet til et fremtidig klima må tilgjengeliggjøres og benyttes.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP) sier at 
kommunene skal drive arealplanlegging som reduserer klimagassutslipp og tilrettelegger for økt 
bruk av gange-, sykkel og kollektiv som transportform. Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (SPR klima) pålegger kommunene å iverksette mer effektiv 
energibruk, miljøvennlig energiomlegging og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene.  
 
Regjeringen legger vekt på kommunens rolle i å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling. 
Kommunenes arealplanlegging må bidra til å nå målene om reduserte klimagassutslipp. 
Fylkesmannen har en klar forventning til kommunen om å avgrense byggesonen, utvikle 
kompakte byer og tettsteder, og konsentrere framtidig utbygging rundt kollektivknutepunkt, jf. 
SPR BATP. Dette for at innbyggernes daglige gjøremål i størst mulig grad kan skje med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange, og for å ta vare på dyrket mark og natur. Dette er ytterligere 
forsterket og konkretisert gjennom Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
og Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 (2017).  
 
Asker kommune har etter sammenslåingen blitt større i utstrekning og tilsvarende mindre 
homogen. I den nylige vedtatte samfunnsdelen har kommunen fastsatt gode prinsipper for 
arealutvikling hvor det blant annet sikres høy arealutnyttelse og varierte tilbud i kollektivnære 
områder. Selv om prinsippene og intensjonen er god, vil vi bemerke at vi med henvisning til vår 
uttalelse til samfunnsdelen, fortsatt mener at kommunen i større grad må prioritere og 
synliggjøres hva som er ønsket utvikling for de enkelte tettstedene.  Vi forventer en enda 
tydeligere satsing på de stasjonsnære områdene langs jernbanen. Dette er de områdene som er 
best rustet for å ta en stor vekst samtidig som man ivaretar nullvekstmålet og hensynet til 
samordnet areal- og transportplanlegging. Høyfrekvent buss mellom tettstedene og Asker 
sentrum er avhengig av bedre fremkommelighet på Slemmestadveien og Røykenveien, og kan 
ikke legges til grunn som et fullgodt alternativ til skinnegående kollektivtrafikk slik situasjonen er i 
dag. Vi vil minne om at en utvikling i strid med de regionale ATP-planene vil kunne utløse en 
innsigelse.  
 
Ifølge planprogrammet er det satt av arealer til boligutbygging som åpner for rundt 18 000 
boliger. Dette er vesentlig mer enn det behovet kommunen har i kommuneplanperioden 2020-
2032. Vi vil derfor oppfordre kommunen til å begrense utleggelse av nye areal til boligformål. 
Videre bør kommunen gjennomgå arealreservene og ta ut areal som ikke er realiserbart eller 
som er i strid med statlige føringer. Dette bør også omfatte andre arealformål. Vi er for øvrig 
tilfredse med at lokalisering av næringsvirksomheter skjer etter ABC-prinsippene.  
 
 



Ytre miljøfaktorer 
Kommunen har plikt til å påse at fareområder blir i ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte, 
jf. pbl. § 4-3.  Særlig i forbindelse med transformasjon av områder hvor det tidligere har vært 
industri, vil det kunne være forurensning i grunnen. Kommunen skal påse at det ved 
utbyggingsprosjekter i slike områder kartlegges risiko og vurdere tiltak. Miljødirektoratet 
anbefaler at områder med forurenset grunn merkes i kommuneplanens arealdel som 
hensynssone av typen sikrings-, støy- og faresone. Hensynssonene bør omfatte både områder 
der det er fastslått at grunnen er forurenset, og områder der kommunen vurderer at det er 
risiko.  
 
Avløp 
Klimaendringer, arealendringer og befolkningsvekst øker belastningen på avløpsinfrastrukturen. 
Kommunen må vurdere avløpssituasjonen i områder som planlegges utbygd. Dette gjelder for 
alle urealiserte og nye byggeområder. Plan- og bygningsloven § 27-2 stiller krav til at avløp skal 
være sikret og i samsvar med forurensningsloven før opprettelse og endring av bebyggelse eller 
oppføring av bygning, blir godkjent. Det er også viktig å planlegge og tilrettelegge tiltak på 
avløpsnettet som begrenser forurensning på avveie, og reduserer mengden av fremmedvann inn 
på renseanleggene.  
 
Støy og luftforurensning 
Bebyggelse med støyfølsomme bruksformål med tilhørende uteoppholds- og lekearealer må 
sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 behandling av støy i arealplanlegging. I 
sentrumsområder kan det likevel aksepteres avvik fra retningslinjen, da det for disse områdene 
er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn ved rulleringen av arealdelen. For å unngå at flere eksponeres 
for luftforurensning, bør bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning 
lokaliseres til områder med god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av 
boliger i byområder for å redusere bilavhengigheten, og dermed luftforurensningen. Kommunen 
må derfor ha en avklart holdning til hvor nye boliger lokaliseres for både å legge til rette 
for en samordnet areal- og transportplanlegging samtidig som det bør unngås å bygge boliger 
i de mest utsatte områdene. I rød sone bør kommunen i utgangspunktet ikke tillate etablering 
av boliger. 
 
Masseforvaltning 
Planretningslinjene i Regional plan for masseforvaltning i Akershus sier at kommuneplanen bør 
ta opp spørsmål knyttet til håndtering av overskuddsmasser. Aktuelle arealer for mellomlager, 
behandling, massemottak og deponi bør vurderes ut fra områdets egnethet, og miljø- og 
samfunnsmessige konsekvenser.  
 
Overskuddsmasser er avfall, og håndteringen styres av forurensningsloven § 32. Den som 
produserer næringsavfall skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller 
gjennomgår gjenvinning. Rene naturlige masser bør gjenvinnes i så stor grad som mulig.  
Områder med behov for masser bør kartlegges. Mellomlager og deponier som innebærer 
vesentlige terrenginngrep, eller som tar imot andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige 
masser, skal avklares i kommuneplanen og reguleres. Områder til utfyllingsformål skal ha et reelt 
behov for masser. Utfyllinger bør være tilstrekkelig miljørisikovurdert. Områdestabilitet, jordvern, 
matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, klimautslipp, trafikkbelastning og 



forurensningsfare er temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. Det må gjøres en 
vurdering av om utfyllingen trenger tillatelse etter § 11 i forurensingsloven.  
 
Naturmangfold 
Naturmangfoldet i Asker er variert og rikt. Mange av artene på Norsk rødliste finnes her. 
Fylkesmannen er positiv til at det i planprogrammet tydelig fremgår at bevaring av 
naturmangfold prioriteres. Naturmangfold og betydningen av sammenhengende grønnstruktur 
er svært viktig for arealplanlegging i kommunen. Arealendringer som innebærer tap og 
fragmentering av leveområder er den klart største trusselen mot naturmangfoldet. FNs 
naturpanel peker på endret arealbruk som den viktigste enkeltfaktor bak tap av arter og 
naturmangfold. Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å kunne ta vare på viktige 
naturverdier i arealforvaltningen. Det vises til forskrift om konsekvensutredninger § 17, andre 
ledd: «Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det 
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes». Av § 17, tredje ledd 
fremgår at «Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer 
med relevant faglig kompetanse».  
 
Med utgangspunkt i de data som ligger inne i Naturbase per i dag, nye data vi har fått til 
kvalitetssikring, og i henhold til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin rapport nr. 5/2014 
Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus, er kommunen relativt godt kartlagt 
for naturmangfold. Det pågår også kartlegging i regi av Miljødirektoratet i Asker i år. Vi anbefaler 
likevel kommunen å vurdere behovet for å ta initiativ til ytterligere kartlegging, med fokus på 
områder som er aktuelle for utbygging. Miljødirektoratet har utviklet en ny instruks for 
kartlegging av naturtyper på land, basert på Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem Natur i 
Norge (NiN). All naturtypekartlegging skal enten skje etter denne instruksen, eller etter DN-
håndbok 13. 
 
Kommunen bør i sin planlegging særlig legge vekt på ivaretakelse av utvalgte naturtyper, truede 
naturtyper iht. gjeldende rødliste for naturtyper, naturtyper på land og i ferskvann med A-verdi 
(DN-håndbok 13), naturtyper i sjø med A-/B-verdi (DN-håndbok 19), naturtyper kartlagt etter 
Miljødirektoratets instruks (NiN) med høye verdier jf. rundskriv T-2/16, leveområder for trua arter 
iht. gjeldende rødliste for arter mv. Vi vil gjøre kommunen særlig oppmerksom på at naturtypen 
åpen grunnlendt kalkmark vil kunne bli en utvalgt naturtype før arealdelen er ferdig utarbeidet. 
Naturtypen har status som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2018. Naturtypen 
forekommer som regel i tilknytning til tettbygde arealer og områder med stor menneskelig 
aktivitet. 
 
Vi forventer at kommunen benytter hensynssoner for naturmiljø i arealplanen, og at det knyttes 
gode bestemmelser til dette. Dette handler bl.a. om å gi planen virkning foran bestemmelsene i 
naturmangfoldlovens §§ 52-56 der utvalgte naturtyper berøres.  
 
Vi oppfordrer kommunen til å vurdere om ny kunnskap om naturmangfold av nasjonal eller viktig 
regional betydning kan tilsi at ikke-realiserte byggeområder i arealdelen, og eldre ikke-realiserte 
reguleringsplaner bør tilbakeføres til LNF eller annet egnet arealformål. Vi gjør oppmerksom på 
at der eldre, ikke-realiserte arealdisponeringer kommer i konflikt med naturkvaliteter av nasjonal 
eller viktig regional betydning jf. nyere kunnskapsgrunnlag, kan det være grunnlag for innsigelse 
 
Friluftsliv 
I Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet fremgår det at en av 
hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med 
friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige 



friluftsarbeidet. Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer 
i byer og tettsteder og det oppfordres til at alle kommuner utarbeider grønnstrukturplaner for 
sine byer og tettsteder. Det vises blant annet til at det er faglige holdepunkter til at det bør være 
mindre enn 500 meter fra den enkelte bolig til nærmeste allment tilgjengelige 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett. Vi er positive til at kommunen 
vurdere utvidelse av markagrensa. Vi vil samtidig oppfordre til at byggegrensene mot sjø og 
vassdrag vurderes. Dette blant annet for å ivareta friluftsinteressene.  
 
Strandsonen langs sjøen 
100-metersbeltet langs sjøen er av verdi for langt flere enn dem som bor i den enkelte 
strandkommune. Det har nasjonal interesse. Stortinget har derfor bestemt at det skal være 
byggeforbud i 100-metersbeltet. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl § 1-8. I 2017 understreket 
stortingsflertallet at byggeforbudet skal praktiseres strengt. Kommunenes arealplaner og 
enkeltsaksbehandling skal bidra til å hindre nedbygging i strandsonen, og forbedre forholdene 
for de allmenne interesser.  
 
I de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR 
strandsone) gis det klare føringer for planleggingen i 100-metersbeltet. Det skal ikke tillates 
bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for andre formål. Utgangspunktet er 
at nye bygninger skal trekkes vekk fra sjøen og at eventuelle utvidelser av eksisterende bygg i 
utgangspunktet skal skje i retning bort fra sjøen. Det skal legges vekt på løsninger som bedrer 
eksisterende situasjon for blant annet landskap og friluftsliv. I byer og tettsteder er allmenn 
tilgjengelighet til strandsonen spesielt viktig.  
 
Pbl § 1-8 angir bestemmelser om forbud mot bygging og andre tiltak i 100-metersbeltet langs sjø 
og vassdrag. Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder for hele kommunen så langt ikke annen 
byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Fylkesmannen 
opplever at byggegrense mot sjø er fastsatt etter ulik tilnærming i de tidligere kommunene som 
inngår i Asker kommune. Med dette som utgangspunkt anser vi det nødvendig at kommunen ser 
nærmere på byggegrensen mot sjø for alle bygge- og grønnstruktur- og LNF-spredt områder. 
Fylkesmannen anbefaler at fastsetting av byggegrense mot sjø følger samme metodikk for hele 
kommunen. Byggegrensens plassering må bygge på konkrete vurderinger av strandområdene, 
med en avveiing av ulike interesser. Ved å forskyve den generelle byggegrensen nærmere sjøen 
enn 100 meter, gis kommunen et godt og velutprøvd planverktøy for å kunne styre utviklingen i 
strandsonen. Kommunen kan ved fastsetting av byggegrense kanalisere utviklingene til områder 
som i liten grad er i konflikt med allmenne interesser. Metodikk for fastsetting av byggegrense 
mot sjø er utfyllende beskrevet i veileder fra Vestfold fylkeskommune - 
https://nyweb.vfk.no/globalassets/planportalen/dokumenter/nasjonaleregionale-hensyn/endelig-
versjon-17-09-2014-veileder-om-fastsetting-av-byggegrenser--i-100-2.pdf  
 
LNF-områdene er underlagt strenge byggeregler jf. pbl § 11-11 nr. 5.  Det anses derfor normalt 
sett ikke nødvending med fastsetting av byggegrense mot sjø i disse områdene. Det er viktig å 
merke seg at forbud mot tiltak mv. langs sjøen etter pbl § 1-8 annet ledd, jf. tredje ledd, gjelder 
selv om arealet er lagt ut til LNFR spredt bebyggelse og anlegg. Kommunen må derfor også gjøre 
en konkret vurdering av hvor byggegrensen skal gå i disse områdene dersom byggeforbudet skal 
tilsidesettes. For fastsetting av byggegrense kan tilsvarende metode som for byggeområder 
benyttes.   
 
De statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) skiller 
klart mellom boligområder og fritidsbebyggelse. Det bør derfor knyttes ulike bestemmelsene til 

https://nyweb.vfk.no/globalassets/planportalen/dokumenter/nasjonaleregionale-hensyn/endelig-versjon-17-09-2014-veileder-om-fastsetting-av-byggegrenser--i-100-2.pdf
https://nyweb.vfk.no/globalassets/planportalen/dokumenter/nasjonaleregionale-hensyn/endelig-versjon-17-09-2014-veileder-om-fastsetting-av-byggegrenser--i-100-2.pdf


disse områdene. Vi forventer at kommunen i området mellom sjø og byggegrense mot sjø vist i 
kommuneplankartet ikke tillater tiltak etter pbl § 1-6, unntatt fasadeendring. I området mellom 
byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet og 100-metersgrensen bør det fastsettes 
bestemmelser med tilhørende retningslinjer som angir handlingsrommet. Det bør her konkret 
angis begrensinger for utforming og presiseres vurderingskriterier. For vurderingskriterier viser 
vi til SPR pkt. 5.2.  
 
Boliger ligger ofte i eller i nær tilknytning til byer og tettsteder, og konfliktene knyttet til de 
allmenne interessene i disse områdene er ofte lavere enn for fritidsbebyggelsen, som ofte ligger 
mer spredt. Bestemmelser og retningslinjer for utbyggingsområder med fritidsbebyggelsen bør 
derfor være mer detaljerte. 
 
Vassdrag 
Vi legger til grunn at kommunen konkret vurderer om det er behov for endringer av gjeldende 
bestemmelse for byggegrense mot vassdrag. Vi viser til pbl § 1-8 første ledd, hvor det er fastsatt 
at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og allmenne interesser 
 
Det skal opprettholdes kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring. Krav om dette 
finnes i vannressursloven § 11. Kommunen kan bruke arealplaner til å fastsette bredden på 
kantsonen, i form av bestemmelser etter pbl § 11-11 nr. 5.  
 
Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken bør legges til grunn for 
kommunens planlegging Planene bestemmer hva som er miljømålet for vannforekomstene i 
regionen, og når disse skal nås. Planen skal legges til grunn for kommunenes planlegging og 
virksomhet i vannregionen, ifølge vannforskriften § 29. Det betyr at kommunen i sin 
arealplanlegging skal ta nødvendige hensyn til vannmiljøet og de målene som er fastsatt.  
 
Utbygging med harde flater og klimaendringer gir utfordringer med økte mengder overvann og 
fremmedvann til avløpsanlegg, økt erosjon og behov for forebyggende og avbøtende tiltak. 
Overordnede krav og prinsipper for lokal overvannshåndtering må fastsettes gjennom 
planbestemmelser og retningslinjer for videre plan- og byggesaksbehandling. NOU 2015: 16 
Overvann i byer og tettsteder kan gi nyttig informasjon. 
 
Landbruk 
Kommunen har rike landbruksbygder og store skogområder med mange verdier som er under 
press. Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne områder og korridorer 
og kulturlandskapet er beskrevet som et ansvar for hele Asker-samfunnet. 
 
Det er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken å sikre matproduserende areal til 
fremtidige generasjoner. Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi som gir viktige 
føringer for langsiktig arealbruk. Det er et nasjonalt mål å få til en kraftig reduksjon i årlig 
omdisponering av de mest verdifulle jordbruksarealene. Også dyrkbar jord skal tas vare på, og 
må vurderes ut fra samme prinsipp. Jordloven §§ 8 og 9 sier at all jord skal drives, og at dyrket 
jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon.  
 
Kommunen har i sin planlegging et særlig ansvar for å bidra til å følge opp nasjonal 
jordvernstrategi. Alternativer til utbygging på dyrket og dyrkbar jord skal vurderes og vektlegges i 
arealplanleggingen. Omdisponering av jordbruksareal til boligutbygging må unngås. Jordvernet 
handler om å unngå omdisponering og sikre dyrket mark for fremtiden. Omdisponering og 
nedbygging av viktige jordbruksareal kan være en kortsiktig løsning i dette perspektivet. Ved 



omdisponering av dyrket og dyrkbar mark må samfunnsnytten være stor. I tillegg må det være 
vurdert fortetting, ombygging eller alternative lokaliseringer.  
 
Det må også vurderes om utbygging legger press på jordbruksareal ved at det fragmenterer og 
splitter opp helhetlige jordbruksareal. Jordkvalitet må også vurderes. Der man ikke unngår 
omdisponering må det sees etter avbøtende tiltak og evt. tilbakeføring/jordflytting, f.eks. 
matjordplan. I den forbindelse vil vi understreke at jordvern i all hovedsak innebærer å unngå 
omdisponering av eksisterende jordbruksarealer, og at flytting av matjord vil kunne være et 
avbøtende tiltak kun i tilfeller hvor jordvernet etter en totalvurdering må vike for andre tunge 
samfunnsinteresser. 
 
Vi anbefaler et kommunen gjennom sin arealplanlegging fastsetter en langsiktig avgrensning av 
de enkelte tettsteds vekstområde mot dyrket mark og samtidig avklarer utbyggingsretning. Det 
bør i den forbindelse også vurderes om det bør innføres byggegrense (buffersone) mot dyrket 
mark for å dempe konflikt mellom ulik bruk; støy og luktplager fra jordbruket og 
utviklingsområder.  
 
Vi vil sterkt oppfordre til at kommunen foretar en kritisk gjennomgang av eksisterende, 
ubebygde, arealer som ligger på dyrket mark.  
 
Folkehelse og levekår 
Folkehelsearbeidet lokalt skal ta utgangspunkt i at kommunen lager en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jf. 
§ 5 i folkehelseloven om kravene til oversiktsarbeid. Hvordan oversiktsarbeidet skal inngå som 
grunnlag for kommunens kommuneplanarbeid er nedfelt i folkehelselovens § 6, som bl.a. sier 
dette om mål og planlegging: «Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplanen etter pbl kapittel 
11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egent til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.» 
Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har utarbeidet en oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen som krevd i Lov om folkehelsearbeid § 5. Vi etterlyser også en 
oversikt over kompetanse- og rekrutteringsbehov i kommunen, jf. Kompetanseløft 2020, 
(Helsedirektoratet). 
 
Til hjelp for å lage en oversikt over helsetilstanden i kommunen har Helsedirektoratet gitt ut «God 
oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer». Veilederen finnes på nettsidene til Helsedirektoratet. Videre vil vi vise til 
UngData-undersøkelsen som ble gjennomført i hele Buskerud våren 2017 som et eksempel på 
informasjonskilder som kan brukes i dette oversiktsarbeidet. 
 
I innledningen til planprogrammet viser Asker kommune til nasjonale forventninger, men 
sentrale stortingsmeldinger er ikke nevnt som bakgrunn for planprogrammet.  Slike sentrale 
forventinger som har påvirkning på planlegging med tanke på folkehelse er blant annet: FNs 
Barnekonvensjon for barns rettigheter (blant annet barnekonvensjonen artikkel 2 – Retten til 
ikke-diskriminering, artikkel 3 Barnets beste, artikkel 6 retten til liv og utvikling, artikkel 12 
barnets stemme, artikkel 23 funksjonshemmede barn og artikkel 24 helse), Meld. St. 29 (2012-
2013) Morgendagens omsorg (Helse og omsorgsdepartementet), Omsorg 2020 (regjeringens plan 
for omsorgsfeltet 2015-2020), Demensplan 2020 – Den gode dagen (Helse- og 
omsorgsdepartementet) Flere år – flere muligheter (regjeringens strategi for et aldersvennlig 
samfunn), Meld. St. 15 (2027-2018) Leve hele livet (kvalitetsreform for eldre), strategidokumentet 
«Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) (boligsosiat arbeid), Sammen 
om aktive liv – Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 – 2029.   



 
Kommunen beskriver i planprogrammet at de legges til rette for en boligproduksjon som skal 
ivareta behovet for ulike typer boliger kommunen beskriver også at det er behov for rimelige 
boliger, og anbefaler at det bygges en del mindre boliger. Det er viktig, slik Fylkesmannen ser det, 
at boligbehovsplanen som Asker kommune utarbeider viser til hvordan kommunen har tenkt å 
skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og hvordan kommunen tenker å styrke den 
enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Kommunen viser i planen til at de ønsker å stimulere 
til utvikling av nye boformer, bofellesskap etc., bl.a. for å tilrettelegge for at flere eldre kan bli 
boende hjemme lenger. Befolkningsvekst og endringer i demografi vil, ifølge kommunen øke 
behovet for sykehjemsplasser og helseinstitusjoner som må ses i sammenheng med 
boligutviklingen. Gjennom kommuneplanen planlegger kommunen å bygge opp en 
tomteberedskap for ulike typer institusjoner og formålsbygg. Planen legger opp til at 
helseinstitusjonene og øvrige formålsbygg, innlemmes i stedsutvikling og tilrettelegge for 
sambruk med lokalmiljøene.  
 
I forbindelse med beskrivelse av behov for ulike typer boliger, helseinstitusjoner og boligformer 
etterlyser Fylkesmannen en bakgrunn for dette behovet som kunne vært beskrevet i en 
folkehelseoversikt og statistikk som nevnt over. Fylkesmannen etterlyser statistikk over 
befolkningsutvikling, levekårsdata bosettingsstruktur, behovsindeks for omsorg og pleie.  
 
Fylkesmannen vil bemerker at når det gjelder fortetting, så bør kommunen ha gode føringer på 
hvor det bør, evt. ikke bør fortettes med tanke på folkehelse. Utfordringer knyttet til fortetting 
kan løses gjennom helsefremmende tiltak der det legges vekt på trygghet, sosiale møteplasser og 
tilgang til grønne områder for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon. God arealplanlegging er viktig for 
å ivareta dette.  
 
Bestemmelser og retningslinjer  
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal som hovedregel være av forskriftskarakter. Det 
vises til omtale i Kommunal- og moderniseringsdepartementets lovkommentar. Bestemmelsene 
skal i tekstlig form fastsette forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på 
plankartet.  
 
Mer om bruk av bestemmelser og retningslinjer følger i veilederen Kommuneplanens arealdel - 
Utarbeiding og innhold utgitt av Miljøverndepartementet i 2012.  Vi mottar gjerne utkast til 
bestemmelser så snart dette foreligger.  
 
 
Med hilsen 
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Høringssvar til Planprogram Kommuneplan for Asker 2020 - 2032 Arealdelen 
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NFU Asker lokallag har arbeidet for utviklingshemmedes rett til likeverdige og meningsfylte liv siden 

1969. Nå representerer vi utviklingshemmede og deres familier i nye Asker.  

Vårt hovedmål er at utviklingshemmende skal ha like gode levevilkår som andre og være likestilt i sam-

funnet. Utviklingshemmede er født med sitt handikap. Til forskjell fra nesten alle andre har de  

aldri kunnet, og vil aldri kunne, kjempe for sine rettigheter i samfunnet. Det er politikere og offentlige 

ansatte som må legge forholdene til rette for at utviklingshemmede skal leve et menneskeverdig og like-

verdig liv.  

Vi mener målet for samfunnsutviklingen skal være å bygge et samfunn for alle, der alle skal få oppfylt 

sine menneskerettigheter og få tjenester som møter sine behov og skaper trivsel. Kommuneplanens sam-

funnsdel og arealdel skal legge strategiene for å få dette til. 

Vi har gitt vårt høringssvar til samfunnsdelen og henviser til det. 

 

NFU Asker lokallag gir med dette som bakgrunn vårt høringssvar til  

Planprogram kommuneplan for Asker 2020 - 2032 Arealdelen. 

Vi velger å komme med innspill til planprogrammet fordi kommunene gjennom lover har fått ansvaret 

for å gi utviklingshemmede over 18 år bolig og et meningsfylt liv med arbeid, aktivitet, fritid,  

deltakelse i samfunnet og ferier. Prosessen fra beslutning til innflyttingsklar bolig har vært for lang. En 

årsak kan ha vært at man i kommunens arealplan ikke hadde tilrettelagt for bygging av boliger til  

utviklingshemmede. Vi ønsker ikke at utviklingshemmede skal bli glemt denne gangen. 

Sentertankegangen  

Nye Asker er blitt en stor og langstrakt kommune, og det blir enda viktigere å tenke nærhet mellom  

bolig, service- og kulturtilbud og pårørende/nærpersoner.  Vi støtter sentertankegangen og ønsker at 

boliger, arbeid og fritidsaktiviteter for utviklingshemmede skal legges til kommunesenteret og til  

lokalsentrene. Innen sentrene skal det være gå/sykle avstand mellom de stedene tilbudene er lokalisert 

og til kollektivtransport og servicetilbud for øvrig, slik at utviklingshemmede slipper daglig transport 

over lange stekninger mellom bolig og arbeid/aktivitet. Vi ber om at dette tas hensyn til i planarbeidet.  

Kommunale utleieboliger 

Kommunale utleieboliger, som Borgenbråten og Korpåsen, som kommunen må planlegge og bygge, må 

det avsettes og reguleres tomter til innen kommunesenteret og lokalsentrene. Også for disse  

boligene mener vi husbankens retningslinjer for leilighetsstørrelse og antall boliger som samlokaliseres 

må følges. Vi ber om at dette tas hensyn til i planarbeidet. 
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Telefon 95 99 02 92, e-post ole.jakob.skeie@gmail.com 

 

 

 

Utbyggingsavtaler 

Vi er for utbyggingsavtaler og mener at slike bør gjelde for all bygging av blokker og rekkehus i kom-

munesenter og lokalsentrene. Avtalene skal kreve 15% rimelige boliger og boliger for utviklingshem-

mede som gir rett til lån og støtte fra Husbanken. Kommunen må sikre seg nødvendige personal- baser. 

Samlokalisering av 4-6 boenheter mener vi er gunstig. Boligene skal eies av de utviklings-hemmede som 

medlemmer av sameier eller borettslag. Vi ber om at dette tas hensyn til i planarbeidet. 

Samarbeid 

Vi vil at Asker skal utvikle et godt samfunn for alle innbyggere, basert på menneskeverd og bærekraft 

og være en god kommune å bo og leve i for alle. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet fra 

gamle Asker inn i nye Asker. Vi ønsker å gi høringssvar når forslag til kommuneplanens arealdel  

foreligger. 

 

 

Vennlig hilsen 

For styret i NFU Asker lokallag  

 

Ole Jakob Skeie 

Styreleder   
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Lotte Frost, Styreleder 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  Syklistenes Landsforening, lokallag 

Drammen, Lier, Asker 

Adresse: Støaveien 32, 3484 Holmsbu 

Telefon: 950 76 232 

E-post: lotte@syklistforeningen.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig  

Næring  

Utbygging  

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei X 

Grønnstruktur  

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt: 

Takk for utkast til Arealplan, og takk for anledningen vi som interessenter gis til å komme med 

innspill.  

Målet til Syklistenes landsforening sitt lokallag Drammen, Lier, Asker er å bidra til et effektivt og trygt 

sykkelveinettverk og at Asker kommune når sine mål knyttet til samferdsel- og sykkel. Vi jobber for å 

få flere til å velge en aktiv og miljøvennlig reiseform og å bygge sykkelkultur. Andelen som bruker bil i 

kommunen er høy, og sykkelandelen er på kun 4% (Kommuneplan Asker 2020-2032, 

Samfunnsdelen). I henhold til kommunens sykkelstrategi er målet er doble denne innen 2025. For å 

realisere økningen i sykkelandelen og nullslipsmålet kreves det tiltak.  

Vi mener at arealplanen i for liten grad adresserer og tydeliggjør satsingen på sykkel, som beskrevet i 

Samfunnsdelen. Derfor tillater vi oss å oppfordre kommunen til å sette et sterkere fokus på sykkel i 

Arealplanen. Planen bør inneholde mer konkrete planer og tiltak. Noen forslag til dette er: 

- Utvikling av nye sykkelruter og traseer 
- Bygge sammenhengende sykkelveinett 
- Tilrettelegging og avsette plass til sykkelparkering rundt viktige målpunkter som offentlige 

bygg, større virksomheter og trafikknutepunkter  
- Tydelig skille mellom gående og syklende 



- Tydelig skilting 
- Kommunikasjon knyttet til trafikkregler 

 
Dersom tiltakene senere forekommer i annet planverk håper vi at våre innspill kan imøtesees der. 
 
Tiltakene vil også ha betydning for gående og andre trafikanter. Et tydelig trafikkbilde sikrer en trygg 
og forutsigbar trafikkavvikling.  
 
En økt sykkelandel bidrar til å bygge opp under bærekraftsmålene. I tillegg er det bra for folkehelsen, 
bra for samfunnet og bra for miljøet. Vi i lokallaget Drammen, Lier, Asker stiller oss gjerne til 
disposisjon i videre arbeid.  
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