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Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspillet skal registreres på saksnummer 20/1679

Tilbakemelding/Innspill
Her er det planlagt gang og sykkelvei over Grønsundåsen 1 og Grønsundveien 2, for å sykle og gå fra vårt
område, Nes Hageby til Nesbru. Dette er et dårlig valg, det er mye bedre at en gang og sykkelvei til Nesbru går
i Grønsundveien eller inn Jon østensens vei, Solveien, Nesveien og ned Nesbruveien. Dette fordi begge de siste
alternativene har en betydelig flatere profil enn i Grønsundåsen.
Skal man derimot lage en gang og sykkelvei i retning buss/tog, Slependen / Billingstad kan denne gå fra
snuplassen i Grønsundåsen mellom nr. 1 og 2 retning krysset Nesbruveien/Vestre Nes. Det kan gjøres ved å
øke "lokket" retning Slependen eller ved en egen bru over E-18.
Avsender:
Eirek Gullvåg
eog@wemail.no
906 48 246
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:SimenGjersvollOsland
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:Nesbukta1-6 BRL(og andre naboeri
Nesbukta)
Adresse:Nesbukta1 E,1394 Nesbru
Telefon:911 47 595
E-post:simenosland@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x
x
x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
På vegne av beboere og andre i Nesbukta, oppfordrer vi kommunen til å prioritere arbeidet
med implementering av de nasjonale føringer og lokale vedtatte prinsipper om åpne,
inviterende og tilgjengelige grønne friarealer langs kysten. Dette arbeidet må hindre en
ytterligere privatisering av grøntarealene langs kysten, særlig i tett bebygde områder der
antallet som søker til fjorden er stort og arealet er knapt. Dette er tilfelle i området mellom
Landøya/Holmen og Nes.

I Nesbukta er det etablert et nytt boligfelt med 30 småbarnsfamilier. Boligene ligger i
umiddelbar tilknytning til kommunal barnehage, Steinerskole og ungdomsskole. Arealene
ned mot sjøen både på Landøya, i Nesbukta og mot Nes er i all hovedsak privatisert og
tilgangen til vannet er svært begrenset. Det er en rekke areal der kommunen både kan og
burde prioritere å etablere grønne fellesområder til fellesskapet og allmennhetens interesse.
Eksempler er Sonjastranden på Landøya og strandarealet nedenfor 30-metersskogen
tilhørende Øvre Nes vel og båtforening.

Sistnevnte areal er allerede lagt inn i Oslofjordens kart over kyststier, og ligger ut fra det
opplyste i kommunens fremtidige planer for etablering av kyststi. Se nedenfor kartutsnitt fra
Oslofjorden.com. Her er det også med rødt tegnet inn hvordan vårt boligområde har etablert
gangvei mellom Bloksbergstien og Nes terrasse, mens det med blått er tegnet inn en trapp
som er delvis etablert:

Med at trappen kun delvis er etablert menes her at Øvre Nes vel har krevd at de syv øverste
trappetrinn skulle fjernes, da denne gikk inn på deres tomt og de ikke ville ha noen trapp. I
stedet har de satt opp et nytt autovern i toppen av trappen, som mange i dag klatrer over.
Borettslaget som har ansvaret for HMS har meldt saken inn til kommunen, da mange i dag
faller og skader seg i den bratteste delen uten trappetrinn. Vi har fått beskjed fra kommunen
om at trappen ikke skal stenges av.

Vi mener ovennevnte kartutsnitt må legges til grunn for etablering av ny kyststi, da slik at
trappen reetableres helt opp til veien og området åpnes opp. I dag er har
velforeningen/båtforeningen satt opp massive stålporter med piggtråd, markert på kartet med
blå streker, slik at ingen andre enn deres medlemmer og venner kommer inn. Vi, som
nærmeste nabo, har forsøkt komme i dialog, uten hell. Vi blir direkte avvist som uønsket.

Ved å etablere ovennevnte kyststi og åpne opp området, vil beboerne i Nesbukta, barna i
barnehagen og skolen, samt øvrige beboere og gjester i nærheten i større grad få tilgang til
kysten og andre utmarksområder omfattet av allemannsretten og således et felles gode. Vi
har forståelse og respekt for at båtforeningen har behov for å ivareta sikkerheten for deres
verdier, og det er uproblematisk å etablere porter ut til småbåthavnen tilsvarende det som er
gjort på andre småbåthavner i Oslofjorden –uten at dette påvirker muligheten til å bruke
kyststi, skog-og strandarealer. Vi har foreslått for båtforeningene å bidra økonomisk til en
slik løsning, men blir som nevnt avvist.

Etter vårt syn må kommunen i sitt arbeid med både de overordnede planer, men også i det
daglige detaljarbeidet, i større grad prioritere å finne gode løsninger for fellesskapet fremfor
de få. Dette er et eksempel der en håndfull beboere med gamle reguleringer og avtaler
hegner om et knapphetsgode på bekostning av fellesskapet og et økende antall
beboere/brukere ettersom området utvikles og utbygges.

Kommunen må bevise at de tar sine vedtatte prinsipper om åpne, tilgjengelige og felles
grøntområder langs kysten på alvor ved å ta grep, etablere kyststiene slik de er planlagt og
åpne opp områdene som allmenheten kan benytte blant annet i et folkehelseperspektiv. Slik
situasjonen nå er i de ovennevnte området blir grøntområdene innenfor kysten bebygd,
mens kystsonen blir privatisert. De som velger å flytte til utbyggingsarealene blir da sittende
uten felles grøntområder i nærområdet, og er prisgitt å bli venner med eller kjøpe seg inn på
private parseller. Dette mener vi er i strid med nasjonale føringer om allemannsretten til
utmark og tilgang til sjøen, og oppfordrer kommunen konkret til å ta hensyn til det
ovennevnte og prioritere arbeidet med kyststi og avprivatisering av felles grøntareal.

Viser for øvrig til oppslag i Budstikka 8.7.20 som oppsummerer vår sak:
https://www.budstikka.no/natur-og-miljoe/vel-vil-ikke-dele-badeomrade-klassekamerater-far-ikkelekt-sammen/591785!/
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ADSAKNR.20/11429 - RULLERING
AVKOMMUNEPLANENS
AREALDEL
2021–2033
1. Innledning
Jeg,JanTore AndersenRavnsborg,eier eiendommen«RavnsborgGård».Denneliggeri
Ravnsborgveien
9 m. fl., 1395Hvalstad,oghar gårdsnummer28ogbruksnummer 54 med flere i
Askerkommune.
Gårdstunetogetmindre jordbruksarealfikk bruksnr.28/54i 1928ogproduksjonenble frukt, bær og
grønnsaker.Nå dyrkesurter i veksthusunder merkenavnetRavnsborgGårdAS.Someier har jeg
drevetgartnerivirksomhetmedproduksjonavurter siden1990.Gårdenhar en langfin historie
tilpassetden tiden man har levd i, men min alder ogfamilie situasjontilsier nå atvidereføringav
driften ikke er aktueltfor meg.Utviklingeni bransjenkrever dessutennå mer ogmer storskaladrift
for å værekonkurransedyktig.Dette vil verkenværepraktiskeller økonomiskbærekraftigfra dagens
eiendom.
DagensvirksomhetfraRavnsborgGårder på dennebakgrunntenktavsluttetinnen utgangenav
2022.
2. Gjeldenearealplan
Kommunedelplanendefinerer eiendommenslik;
«6.NB8–Boligformål:
Inntil 2 etasjermed en tilbaketrukket3. etasje.Fortrinnsvisleilighetsbygg.
Næringsformål:Inntil 3 etasjermed tilbaketrukket4.etasje».
3. Innspilltil rulleringavkommuneplanens
arealdel2021-2033
Eiendommener delvisbelagtmed hensynsoneH190i forbindelsemed en fremtidigE18utbyggingog
hensynsonekulturmiljø. Hensynssonetil nyE18 er i hovedsakbebygdmed eksisterendeeneboliger
ogvil i liten grad væreberørtaven videre utviklingaveiendommen.
Videremener jegatriktigutviklingavhensynsone kulturmiljø vil kunnegjøre områdetåpentfor
allmenhetengjennombruk –vern gjennombruk. Historienvil kunnefinne sin plassigjengjennom
stedstilpassetutviklingogikke værelukketinne slik detfremstår i dag.Dette er avhengigaven
bærekraftigutviklingavhele eiendommen.
Hoveddelaveiendommenbestår i dagavdrivhusmed tilhørendeutearealsom driftsmessigvilbli
avviklet.Dennedelen utgjør ca. 25 dekar.
Jegmenereiendommenhar etuforløstpotensial ved videre utviklingavgode familie vennlige
boliger. Skolekapasitetenvil utvidesde nærmesteåreneogansessomgod fra 2023/2024.Deter
megetkortavstand til bådebuss(holdeplassenheter Ravnsborg)ogHvalstadstasjonsom kan ta deg
bådetil Osloeller Drammen.
Kombinasjonboligognæringkan tenkesutvikletnærmestmotKirkeveien både som støydempingfor
resten avområdetogmed enkel trafikkavvikling.

Kommentarertil kommuneplanens
arealdelAsker2021-2033
GNR.28 BNR.54 M.FL. RavnsborgGård – HK/6.NB8I GJELDENDE
KOMMUNEPLAN

Jegber om atmittinnspill om en bærekraftigutviklingaveiendommenmed hovedprioritetpå bolig
ogeventueltnoe kombinertboligognæringsutviklingmotKirkeveien blir vurdertogtatttil følge.Jeg
vil ønskeå starte opp med detaljreguleringaveiendommeni løpetav2021.
4. Oppsummering
Eiendommener i daguregulert, men avsatttil fremtidigbolig-ognæringsutvikling
Dagensgartnerivirksomhetertenktavvikletinnen utgangenav2022
Oppstartdetaljregulering2021.
Gjeldenearealformåler ikke tilpasset:Fremtidensbehovfor stedstilpassetboligutvikling
på eiendommenkombinertmed noe mindre næringsarealernærmestmotKirkeveien.

Vennlighilsen
JanTore AndersenRavnsborg

19.10.2020
Hvalstadidrettslag
v/ styreleder:SisselBøe-Sollund
sissels@gmail.com
40452445

Varselom mangler ved planleggingav områdeutbyggingpå Hvalstad
- innspill til kommuneplanensarealdel
- bekymringom standardfor skoleutbyggingog aktivitetsområder
- etterlysningav «samskaping»,«medborgerskap»,involveringav lokalmiljøet

Kort om saken:Områdeutviklingog skoleutbygging:
Områdeutbyggingenpå VestreBillingstadmedfører1640nye boliger –som vil høre til Hvalstad
skolekrets-og dermed ogsåHvalstadidrettslag.Det er planlagtstørre utbyggingsprosjekterved
Hvalstadstasjonog i området ved det nedlagtetransittmottaket for flyktninger.
Planlagtutvidelseav Hvalstadbarneskolefra 2-parallell(med paviljonger)til 4-parallellskole
innebæreren økningfra 350 elevertil 794 elever.Dette er mer enn doblingav elevtallet –uten at det
foreliggeren plan for tilsvarendeøkningav aktivitetsområderfor dissebarna!
Vi ber om at barna på Hvalstadfår like mulighetertil å drive organisertog uorganisertaktivitet i sitt
nærområde,og at interessegrupperi nærmiljøet(FAU,idrettslaget,aktivitetsparkenog velet)
involveresi områdeutviklingsplanene.
Det har så langt ikke vært tilfellet.
Vi ber om at de sammeprinsipperfor områdeutbyggingog skolefasiliteterskalgjeldefor barna
Hvalstad,som for tilsvarendenyligeutbyggingerpå Nesøyaog Heggedal.Vi ber om at kommunen
innfrir tidligere vedtakom standardflerbrukshallfor skolenmed størrelsetilsvarendeelevtall, og at
barna gis sammemulighetertil å kunneværeaktive utendørsog spille på lag med sine
klassekameraterog skolevenner.
Godeaktivitetsområderer bådeskolemiljøet,nærmiljøet og idrettslagetavhengigeav for å kunne
fungeresom et samspillendelokalsamfunn.

Kort om Hvalstadidrettslag:
Hvalstadidrettslager frivillig- og foreldredrevet,stiftet for å skapeaktivitet og et godt oppvekstmiljø
for eleveneved Hvalstadskole,og for deresfamilier, ungdomog voksnesom tilhører skolekretsenog
nærmiljøet.HvalstadIL har som vedtatt intensjon«å væreet inkluderendeidrettslagsom tilbyr gøy
for alle». Idrettslagetsformål er «å spre gledeog væreet positivt fellesskapi lokalmiljøet».Hvalstad
IL etterstreber å forebyggeøkonomisom barriere for deltagelse,og å tilby så mye samlendeog
lystbetont aktivitet som mulig –basert på ønskerog initiativ fra barna,medlemmeneog nærmiljøet
for øvrig.Hvalstadidrettslagtilbyr i dag allidrett, fotball og bueskyting,sykkelgruppeog innebandy.

Idrettslagethar i dag353 medlemmerfordelt på 18 lag/grupperog 13 fotballag.Skolenselevtall er i
dag 350. Idrettslagettilbyr samlendeaktivitet for alle barn på alle trinn, slik at et gode klassemiljøog
skolemiljøkan utviklesogsågjennomsamholdeti foreldredrevetfrivillighet og verdibasert
idrettsaktivitet for alle barnaved skolen.
Idrettslageter en vesentligaktør når det gjelder miljøbyggingfor skolenseleverutenfor skoletid.

Underskuddpå aktivitetsarealer:
Det er alleredei dag,med dagenselevtall, et alvorligunderskuddpå fotballbanerog aktivitetsarenaer
for barna på Hvalstadskole.Kapasitetenfor aktivitetsarenaenepå Hvalstadskoleer i dag sprengt.
Dette gjelder både for kunstgressbanen,
aktivitetsparkenog skolensgymsal.Det er kun én liten
kunstgressbanei skolekretsen,det er Hvalstadidrettslags7’erbanesom liggerved skolen.For at alle
barna skalkunnetrene og spille kamperi dagmå de sendestil bådegrusbanenpå Torstadog helt til
Landøyaskole(uten lys) for at kabalenfor treninger og kamperskalgå opp. Vi ser med stor
bekymringpå hva som skjer når antall barn skaldobles,uten at det foreliggerplaner for utvidelseav
aktivitetsarealertil å ivareta befolkningsdoblingen.
Antall barn og lag med dagenselevtall og medlemsmasse(350 elever/ 353 medlemmer)overstiger
med stor marginbanekapasiteten(kamperog treninger) på sommerhalvåret.Om vinteren brukesi
hovedsakskolensgymsal,som er alt for liten som aktivitetsarenafor skolenselevtall.
Et utvidelseav elevtall fra 350 til 794 elevervil utgjøre en antatt dobling av idrettslagets
medlemsmasseog antall lag som trenger godkjenteaktivitetsflater for trening og kamper.
•

Dersomdet ikke byggesnye fotballbaner knyttet til områdeutviklingenav Hvalstadog
skoleutbyggingen,vil ikke lenger Hvalstadidrettslag kunne tilby alle barna i skolekretsenfelles
organisertaktivitet. Da forvitrer en viktig arena for å skapeet godt skolemiljø, samholdi
lokalmiljøet og frivillighet for nærmiljøet.

Hvalstadidrettslagsinnspill til områdeutviklingenav Hvalstader derfor fordelt til følgendepunkter:

Uteområder:
Utendørsaktivitetsområdermå utvidestilsvarendeøkningeni innbyggertallog elevtall. Enmer enn
dobling av elevtallet må utløseminst en doblingav aktivitetsområderfor å kunneivareta det økte
behovet for aktivitetsflater for skolenseleverog nærmiljøetfor øvrig.
•

•

Ved å gå fra 350 elevertil 794 er det helt avgjørendeat det byggesén ny kunstgressbane
godkjentfor minimum 9’erfotball, og en ny 7’erbane. Dagenselever som er over 12 år må i dag
leie banekapasitetpå Holmen,fordi det ikke er noen 9’erbaneeller 11’erbanei Hvalstad
skolekrets.Hvalstadhar i dag kun én kunstgressbane(7’er) for 350 elever,noe som alleredeer
kritisk lite.
Dersomdet ikke finnes egnedeområder i umiddelbarnærhet til skolenforeslårvi at det legges
grusbanentil Torstadungdomsskoleomgjørestil godkjentkunstgressbane,
og at det byggesen
godkjentstørre baneved utbyggingsfeltetpå VestreBillingstad,for eksempelved Nesbru
videregåendeskole.Idrettslagetbidrar gjernefor å realisereslikeløsninger.

Inneområde:
1. Gymsalenmå erstattesmed en idrettshall som tilfredsstiller formelle krav til idretts- og
flerbrukshallerog tilpassetet elevtall på 790 elever (håndball,futsal etc), med minimum en
fullverdig håndballbanesstørrelse.

Askerkommunehar alleredevedtatt at det ved byggingeller utbyggingav skolerskaldet byggesut
med flerbrukshalleristedenfortradisjonellegymsaler.Idrettslagethar forventningertil dette, og er
helt avhengigav at dette prinsippetfølgesfor å kunnetilby tilfredsstillendefasiliteter for en mer enn
dobling i antall barn og ungebrukere.
Vi visertil at ved utbyggingenav Nesøyaskole(kapasitetpå 580 elever)ble gymsalenerstattet med
en idrettshall på 1.080kvm: en fullverdig håndballbanesom kan delesopp i tre og to seksjoner.
Enutvidelseav Hvalstadskoletil 794 elevermå tilgodesesmed minst tilsvarendeaktivitetskapasitet.
2.
I tillegg til å ivareta skolensbehovi kroppsøvingbør idrettshallenvære et tilbud til
nærmiljøetog idrettslagetutenom ordinær skoletid.
Anleggfor idrett, nærmiljøog friluftsliv skalværeen ressursfor nærmiljøet,og det bør planleggesfor
sambrukeller samlokaliseringav slikeanleggmed andre offentlige funksjoner.Samlokaliseringmed
idrettsanleggskalalltid vurderesved byggingav nye offentlige skoleanlegg.
Askeridrettsråd har gjennommangeår arbeidet for at når skolerrehabiliteresog gymsalerbygges
skaldissefå en idrettshall-standard.Vi ser med gledeat dette prinsippeter vedtatt i Askerkommune.
Dette må ogsågjeldefor utbyggingenav Hvalstadskole.
Vi viser ogsåtil Askerkommunesgjeldendekommunedelplanfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
(KIF-plan)
Det er alleredevedtatt at nye skolerskalbyggesut med flerbrukshalleristedenfortradisjonelle
gymsaler.Enegenstandardfor skolenesuteområderder et minimum av ulike typer aktivitetsanlegg
blir obligatorisk,vil ogsåværeen god måte å sikre flere åpnefrilufts- og nærmiljøanleggpå.
•

•

AskerkommunesKIF-planstrategi 5: «Prioriterte tiltak: Ved byggingav nye skolerskaldet
byggesflerbrukshalleri håndballstørrelsei tilknytning til nye skoler/rehabilitering.Andre
tiltak: Ved byggingav nye skolerskaldet byggeskunstgressbaner»
Det er vedtatt at det skalbyggesidrettshallerved nye skoler.Dermedvil antall nye
idrettshallerfølge antatt befolkningsvekst,sidendet nå er rutine for å byggeidrettshaller i
stedet for gymnastikksaler.Dennetype strategimedfører ogsåat idrettshalleneblir
geografiskspreddi kommunen.

Kommunestyrethar ogsåvedtatt at skoler,haller og anleggskalgjøresmer tilgjengeligfor flerbruk
mellom skolen,kulturskolenog det frivillige organisasjonslivet.Å øke tilgjengelighetentil
idrettsanleggder det er mulig er en følge av dette.
Enhetligstandardfor kommunaleformålsbygg,herunderogsåidrettsanlegg/byggskalsikreat
innbyggernetilbys lik kvalitet. Anbefalteanleggved skolerkan være:nærmiljøanlegg,
kunstgressbaner-,
basket-,håndball-,volleyball-,friidrettsanlegg,klubblokaler,sosialerom. For idrett
betyr dette at det skalsikresat de anleggenesom byggesved skolerogsåkan brukesav idretten på
kveldstid. Eksempelpå det er å byggekunstgressbaneri stedet for grusløkker,idrettshall i stedet for
gymnastikksalog at det utendørser anleggbåde for egenorganisertog organisertidrettsaktivitet.

Likebehandling:Sammestandard for skoleanlegg
NB! Vi er gjort kjent med at Kommunaldirektørenhar stoppet/utsatt forslagtil ny Standardrom og
funksjonsprogramfor skoleanlegg,slik at denneikke vedtasfør skoleutbyggingenfor Hvalstadskole.
Vi er redde for at dette er gjort for å kunne senkestandardenog kravenetil hva som skalinkluderes
ved Hvalstadskole.Vårt syn er at det er uakseptabeltat kommuneøkonomieneventuelt akkurati
2020skalfrarøveHvalstadfor all framtid den sammestandardensom de to sisteutbyggingeneved
Nesøyaog Heggedalskolermed tilhørendefasiliteter. Hvisdette er tilfellet ber vi om å utsette

utbyggingenav Hvalstadskoletil kommunensøkonomiigjen tillater likebehandlingav standardfor
barneskolerog områdeutbygging.

Samskapingog medborgerskap–en etterlysning
Askerkommunehar vedtatt viktige visjonerog planverkfor samskapingog medborgerskap.Sålangt
har vi i lokalmiljøetpå Hvalstad,inkludert idrettslaget,FAU,velforeningenog aktivitetsparkenmerket
lite til kommunensvisjonerom dialogmed ossi nærmiljøetsom berøresav utbyggingenav Hvalstad
skoleog områdeutviklingenpå Hvalstad.Vi håper administrasjonenog kommunensfolkevalgtevil se
nærmerepå hvordanmedborgerskap,samskapingog involveringkan ivaretasi denne prosessen.
Vi imøteserinitiativer fra kommunentil å kommelokalsamfunnetpå Hvalstadi møte for å finne
løsningertil det felles bestefor våre barn og ungeog for fremtidige oppvekstvilkårpå Hvalstad.
Med hilsen
Hvalstadidrettslag
ved styreleder,
SisselBøe-Sollund

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:SameietPikeskolenv/ KaiHartmann
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:Hvalstadveien38
Telefon:934 18 186
E-post:kai.hartmann@live.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

X

3. Skrivditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

SOLSTADLIA35. GNR 34 BNR 7 OG 251.

Oppdragsgiver:

Sameiet Pikeskolen

Konsulent:

Hartmann Arkitekter AS

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. BAKGRUNN
2. PLANSTATUS OG BRUK
3. FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNEPLANE

BAKGRUNN.

Eierne av 34/7 og 34/251 Sameiet Pikeskolen ønsker å få vurdert en endring av
kommuneplanen som resulterer i en ny boligtomt innenfor området
Opprinnelig plan stadfestet 11.8.81 viser en boligtomt nr. 31 inntil felles atkomst til
Solstadlia 35 m.m.
Denne plasseringen ble endret slik at boligtomten ble flyttet østover, med en åpenbart
bedre plassering og solforhold. Den fikk gbnr. 34/116. Arealet der tomt 31 hadde vært ble
dermed til felles leke/ løkke. Området regulert til Park, turvei, lek, idrett ble tilnærmet
uendret.
Influensområdet til felles leke/ løkke fremgår som stiplet strek på planen, og omfatter
tomtene 17-31 og gnr. 34 bnr. 7, 62 og 64.
Se nedenfor.

Planen fra 1981 med influensområde for lekeplass/ løkke.

PLANSTATUS OG BRUK

Reguleringsplanen slik den i dag foreligger, med tomt 31 flyttet østover. I dag
34/116.
Område for Felles lek/ løkke ble delt i to områder, og tursti fra Furubakken går
gjennom det ene.

Kommuneplanen viser det samme. Felles lekeplass/ løkke gbnr. 34/251 er vist
som boligformål, uten spesifisert bruk.
Områdene har siden 1981 ikke vært i bruk av omkringliggende bebyggelse.
Solstadlia 35 ble i 2011 ferdig ombygget til leiligheter, og felles
lekeområde/løkke ble opparbeidet. Det har siden da vært i meget begrenset
bruk av beboerne i bygget.

FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNEPLANEN.

Boligtomt604m2

Park,turvei,lek,idrett452m2
m
14
7x
7m
7x
5m
5x

Felleslek,løkke183m2

Område for park, turvei, lek, idrett gbnr. 34/7 på 501,7 m2 flyttes inn mot
Solstad Terrasse/ vestover med samme areal som i dag. Atkomsten på 50 m2
blir overflødig, så arealet blir 452 m2.
Felles lek/ løkke gbnr. 34/251 som i dag er samlet 738,2 m2 blir ett område på
183 m2.
Ny boligtomt foreslåes mot øst. Nabotomten gbnr. 34/116 er 604 m2. Samme
areal foreslåes på den nye tomten ut fra tomtens enkle topografi, atkomst og
nabotomten.
På Område for park, turvei, lek, idrett viser planen en ballbinge på 7x14m.
På område Felles lek/ løkke er det tatt utgangspunkt i gjeldende utomhusplan
fra 2006. Denne planen viser to områder med spesifisert bruk. Et lekeområde
på 7x7m og et oppholdsområde/ grillplass på 5x5m. Områdene er også vist på
kartgrunnlaget. Resten av området er grøntområde med uspesifisert bruk.
De to områdene med spesifisert bruk er vist på forslaget ovenfor; ett på 5x5m
og ett på 7x7m.
Kommuneplanens normkrav for utomhusarealer er 50 m2 pr. leilighet, og med
15 leiligheter i Solstadlia 35 blir dette ikke tilfredsstiltinnenfor fellesområdet.
Men med historikken for bruk som beskrevet ovenfor fra 1981 frem til i dag ser
det ut som om området samlet settgir en tilfredsstillende løsning på fremtidige
behov for lek og rekreasjon i området. Og område for park, turvei, lek, idrett blir
mer tilgjengelig. Eksisterende tursti fra Furubakken vil i sin helhet gå igjennom
et offentlig område og være tilgjengelig fra offentlig vei i begge ender.

STRANDSONEN
Pickthe date]

INNSPILLTILRULLERING
AV KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
2020-2030.

Bakgrunnog behov for endring:
For å unngåmest mulig ”byggeskjønn”og ”reguleringstvil”i byggesakenog for å skapebest mulig løsningerfor
samfunnet,utbyggerog kommunener det ønskeligå trekke opp en ”ramme” for byggeforbudsbeltet i 100meterssonenfor eiendommen.Dette fordi eiendommener underlagtflere lag av bestemmelser.
Inntensjonenmed gjeldendeplan og kommuneplanensarealdelvil her spille en vesentligrolle hver for segog
til slutt i en kombinasjon.De forskjelligebestemmelsenekan ogsågjenspeileforskjelligepolitiske beslutninger
med motstrid i inntensjonog til slutt resulterei dårligeløsningertotalt sett.
På 1980 tallet ble detgjort ytterligere innvesteringerog innredningertil boligi eksisterendebebyggelse
pådagensgbnr. som 44/45 som framgår med påført bruksendring av tiltak. På daværendetidspunktvar
ikke strandsonener tilsvarendetemamed like stramme rammer.
Videre bledet etablert VA-ledninger i regulert felles areal på gbnr. 44/50og utenfor byggegrensenetil
dagens.Gbnr.44/45for å ikke være i konflikt med framtidig bebyggelsesomframgår av situasjonskart
på denne sidemed 50 PELVL og 125 PVCSP.
I ettertidhar kommuneplanendefinert Strandsonebeltettil å liggei konklikt med vedlikehold og drift av
VA ledningene over gbnr. 44/45, samt regulert veg hammer, til snu areal, samt ført til å vanskeliggjøre
bruksendringav eksisterendebygg på nåværendegbnr. 44/45.
Slik den rettslige situasjonen er for eiendommen idag,med null toleransefor inngrep i stransonen,
krever ethvert inngrep for drift og vedlikehold av hele snuhammerenfor renovasjon og brannbil
dispensasjonfra strandsonebeltet.Det sammegjelder akutt vedlikehold på VA ledningene og pumpen
som et etablertNord på gbnr. 44/45. Det sammegjelder bruksendring og vedlikeholdav eksisterende
bebyggelse.
Dette forslaget tar såledessikte på å bedre den rettslige situasjonen for drift, og vedlikeholdav
veg/snuhammer og vedlikehold og bruksendring av eksisterende bebyggelse,med ytterligere utdyping,
drøfting og begrunnelsepå s 2-5.

Forslagtil løsning:
I dette innspill foreslåsherved en justeringav strandomeni kommuneplanenfor å leggetil rettefor
opparbeidelse,drift og vedlikeholdav gjeldendereguleringsplan,etablerteVA leddinger,pumpe og
vedlikehold/bruksendringav eksisterendebygg.I kart på denne sideframgårdagensstrandsonemed grå
stripplett linje i situasjonskartet.
Forslagtil ny strandlinjeframgårmed påført rød strippetlinjepå denne side.
Det påpekesvidere at de regulertebyggegrensene
ivaretarde hensynfor hovedbebyggelsensom nåværende
strandsonei kommuneplanenivaretar.
Byggegrensene
kan såledesforvaltesstrengtog vil føre til at bebyggelsenholder segunna dagensstrandsone.

Innspilltil kommuneplanensarealdel2020–2030for byggeforbudsbeltetfor Hvalsbakkengbnr. 44/45m.fl.

Eksisterende sitasjon med Identifisering
og lokalisering
Hvalsbakken,gnr. 44. bnr. 45 og 50. liggeri til del område Nesbru.
Områdetliggermellom Holmenfjordhotell og Hvalstrandbad oger
vist med en blå sirkel i figur 1. Det framgåri figuren til høyereat
dagenssituasjonav byggeforbudeti 100-metersonenheretter kaldt
byggeforbudsbelteterujevnt i hele fortettingsområdetsom er
skravertmed gult. Det varierer fra 5 m vist med en svart sirkel i kartet
til 47 m vist med en svart strippledesirkel.Hvalsbakkener utsatt for
den størstevariasjonenav restreksjonenefor byggeforbudsbeltetfor
sammestrandlinjefra 15 m til 47 m.
Det kan virke som om byggeforbudsbelteter satt noe tilfeldig og ikke
tar opp i segbebyggelsen,eller reguleringsplanenmed suhammerog
VA anleggfor Hvalsbakken.
Hvisvi ser nærmerepå reguleringsplanenHvalsodden106 b sin
intensjontar dennekun stilling til ubebygderegulerteparsellerog ikke
de bebygdeparsellenesinebyggelinjer.

Innspilltil kommuneplanensarealdel2020 –2030 for byggeforbudsbeltetfor Hvalsbakkengbnr. 44/45 m.fl.

Hvisvi ser nærmerepå reguleringsplanenpå dennesidenframgårdet at reguleringsplanenHvalsodden106 b. Reguleringsplanen
sin intensjontar kun stilling til ubebygderegulerteparsellermed sine byggegrenserog ikke de bebygde
parsellenesinebyggelinjerfor byggsom var oppført i 1980.Dette fordi det bare er byggelinjerfor huset sin plasseringog ikke en strandsonebyggeforbudslinje.NaboplanenHvalstrandbad området plan 106 d vedtatt 12.10.1994har en
annenintensjonmed en restriktiv strandsonei selvog byggelinjereguleringi motsetningtil plan Hvalsodden106 b. Beggereguleringsplanenesine strandsonebyggelinjer
og byggelinjerblir uheldigvisoverstyrt av kommuneplanens
arealdelsin byggeforbudslinjesom er grovmasketog tar ikke opp i seghensynsom alleredeer regulert i gjeldendereguleringsplanog vanskeliggjørvedlikeholdav reguleringsplanens
tekniskeinfrastruktur og vedlikeholdav infrastruktur
og bebyggelsesom framgårmed svartepåførte sirkler i reguleringsplankartetpå denneside.

Innspilltil kommuneplanensarealdel2020 –2030 for byggeforbudsbeltetfor Hvalsbakkengbnr. 44/45 m.fl.

Utreding for nytt forslag til byggeforbudsbeltet
Det nye forslagetgår ut på å fremme et byggeforbudsbeltei kommuneplanensarealdel2020–2030 som tar opp
i seggjeldendeutfordringer med reguleringsplanens
intensjon for Hvalsbakken,samt eksisterende,bebyggelsen.
Det nye forslagetom byggeforbudsbeltetgjør en knekki nordøst på Hvalsbakkenvist i figuren til høyerepå
dennesiden,med en stripplett rød farge for å unngådispensasjonerog ivareta eksisterendebebyggelseog
muligheterfor å etterleve gjeldendereguleringsplanuten å måtte søkedispensasjonfra byggeforbudsformålet
ved ett hvert vedlikehold.

Somdet framgårav figuren til venstrepå dennesidenat Hvalbakkensin strandlinjeliggermellom samtligehøydedragi sør og nord med ført sorte sirkler. Bl.a.dette gjør at det er umulig å ferdeslangsstrandlinjen,med hjemmel i Fril.
for å kommetil Hvalsbakken.Denneforutsetningener med på å gjøre at en senkingav strandsonebyggebeltetikke vil hindre adgangtil strand linjen eller øke privatiseringenfor tomten.

Innspilltil kommuneplanensarealdel2020 –2030 for byggeforbudsbeltetfor Hvalsbakkengbnr. 44/45 m.fl.

Konklusjon
Det fremmesforslagomatkommunen ved rullering av kommuneplanensarealdel2020-2030vurderer åsenke byggeforbudsbeltetsom vistmed den røde strippledelinjeni figuren over slik at den ivaretarrealiseringog vedlikeholdav
eksisterendereguleringsplan,bebyggelse,og
VA anlegg.I dette tilfellet kan det virke som om kommuneplanensstrandsoneer fastsatt vilkårligogtilfeldigfor Hvalsbakkenog Hvalsoddensom har fått det mest restriktive
byggeforbudsbeltetforområdeti forhold til reguleringsplanen.
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Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann

1.1

Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Sameiet Hartmann
Helle Hartmann
Vækerøåsen 5A, 0282 Oslo
+47 977 59 919
helle.hartmann@hotmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Innspillet gjelder gbnr. 33/66 på Hvalstad i Asker.
Sameiet Hartmann (grunneier) mener eiendommen har et stort utviklingspotensial med tanke
på boligbygging, og bør bli tatt inn i den kommende arealplan på bakgrunn av følgende mål
og strategier i samfunnsdelen:
•
•

•

Ny bebyggelse skal foregå rundt regionens kollektivknutepunkter.
Nye boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service og
kollektivtransport. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig
bærekraftige.
Jernbanen skal være ryggraden i kollektivsystemet og binde Asker kommune
sammen med nabokommune, Osloregionen og Gardermoen Lufthavn.

Asker kommune har dessuten følgende prinsipper for framtidig areal- og
transportplanlegging:
•
•
•
•
•

Veksten i persontransport skal løses med kollektivtransport, gange og sykkel
(helsefremmende arealutvikling)
Nye bolig- og næringskonsentrasjoner skal etableres i gangavstand til høyfrekvent
kollektivtilbud.
Nullvekstmålet i forhold til personbiltrafikken gjelder hele den nordlige del av
kommunen
For å dempe transportbehovet skal det bygges tett i definerte lokalsentre og ved
eksisterende kollektivtilbud.
Prioriterte vekstområder ligger blant annet i gangavstand til jernbanestasjoner.
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Sameiet Hartmann
Innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og prioriterte vekstområder:
•
•

•
•

2.2

Eiendom 33/66 ligger sentralt plassert på Hvalstad. Hvalstad er definert som et
prioritert vekstområdet i kommunens samfunnsdel.
Eiendommen ligger i gangavstand til Hvalstad jernbanestasjon. Hvalstad stasjon
opererer med et høyfrekvent togtilbud og vil være den mest effektive transportløsning
ved en boligutbygging på eiendommen. I tillegg er både gange og sykkel naturlige
valg for transport.
Hvalstad skole er allerede planlagt utbygget til dobbel størrelse og kapasitet.
Etnytt nærsenter på Hvalstad skal nå etableres.

Kort presentasjon av arealinnspillet

Den sterke befolkningsveksten fortsetter, og Asker trenger flere boliger.
Det er et stort behov for et bedre og mer variert tilbud av boliger til ulike typer husholdninger
med økt vekt på småhusholdninger. Dersom Asker ønsker å etablere et høyskolemiljø i
kommunen vil behovet for leiligheter bli desto større.
Det viser seg dessverre at det fortsatt praktiseres en boligpolitikk som fører til spredt
bebyggelse. Slik arealutvikling er lite bærekraftig, blant annet pga lange reiseavstander til
sentre, skole og jobb, og behov for store kommunale investeringer innen teknisk og sosial
infrastruktur.
Asker kommune har allerede store områder som er avsatt til boligbygging i fremtiden, men
flere av disse områdene er krevende å utvikle, bl.a. i fht sentralitet, transportsituasjon, VAkapasitet eller i forhold til skole- og barnehagekapasitet.
Det tar mange år før veisystemet i Asker kommune får utvidet kapasitet. Dagens køer og
trafikkens negative effekter knyttet til lokalmiljø, klima og ulykker tilsier at eksisterende
kollektivtilbud må utnyttes bedre, smartere og mer effektivt allerede nå.
Kommunen skal samtidig sikre at viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket
ikke går tapt, og unngå nedbygging av dyrket mark i samsvar med nasjonale jordvernmål.
Det er derfor nødvendig å endre arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel.
Det er i samfunnsdelen anvist prioriterte geografiske vekstområder der det
samfunnsøkonomisk og trafikalt vil være gunstig å prioritere utbygging, og der kommunen
bør prioritere å gå inn med offentlige ressurser for og stimulere utviklingen.
Hvalstad er inkludert i kommunens senterstruktur som prioritert vekstområde. I slike områder
går vekst foran vern.
Ved å prioritere vekst på Hvalstad kan Asker lettere nå målene om et klimaklokt samfunn og
en god helse i befolkningen;
Askers ulike sentre skal utvikles med fokus på stedenes særpreg og betydning som
servicesentre, trafikknutepunkt og møteplass for lokalbefolkning og lokalt næringsliv. Attraktiv
tettstedsutvikling omfatter boliger, arbeidsplasser, kultur/ fritid, hverdagsaktivitet,
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Sameiet Hartmann
innbyggertorg og sentrumsformål. Handels, - service og kulturnæringene skal bidra til god,
helsefremmende tettstedsutvikling. Nye bolig- og næringskonsentrasjoner skal etableres i
gangavstand til høyfrekvent kollektivtilbud.
Eiendommen bør nå utvikles som ledd i Asker Kommunens boligpolitiske strategi, som blant
annet inkluderer økt arealutnyttelse i prioriterte vekstområder, der vekst skal gå foran vern.
Boligbygging på eiendom 33/ 66 vil sikre en lang bedre utnyttelse av eksisterende togtilbud
ettersom eiendommen ligger i gangavstand til Hvalstad jernbanestasjon.
Eiendommen ligger også i kort avstand til Hvalstad skole som allerede er planlagt utvidet til
dobbel størrelse/ kapasitet.
Nærhet til natur og friluftsliv er stadig mer populært- også hos den yngre del av
befolkningen. Samtidig er nærheten til sjøen og Oslo byverdsatt.
En boligutvikling her vil derfor bidra til å sikre fremtidens behov for gode og varierte bomiljøer
med fokus på både livskvalitet og folkehelse.
Gbnr. 33/66 ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Skaugumsåsen på Hvalstad vest.
Eiendommen er en del av Semsvannet Landskapsvernomåde, men ligger lengst unna selve
Semsvannet, og utgjør ca 1.5% av selve verneområdet.
Eiendom 33/66 fremstår i dag som igjenvokst krattskog, og utvikler seg sakte men sikkert
mot en fremtidig granskog. Se pkt. 2.6 for mer utfyllende informasjon vedrørende vern.
Eiendommen ligger likevel godt til rette for utbygging, har gode solforhold og fantastisk utsikt.
Vannledning og høyspent i øvre kant av området.
Området kan utvikles til å bli et kvalitetsområde for mange Askerbøringer og innflyttere til
kommunen. Eiendommen grenser til et godt etablert nabolag, med bl.a. kort sykkel-/gangvei
ned til Hvalstad stasjon og skolene, samtidig som det ligger i umiddelbar nærhet til flotte
natur- og friluftsområder.
Eiendommens unike beliggenhet tilsier at en fremtidig boligutvikling bør utformes i samspill
med landskap, terreng, vegetasjon, kultur- og naturmiljø, der dagens rekreasjonsområder,
turløyper kan beholdes eller styrkes, og uteområder skapes på fotgjengernes premisser.
Eiendommen er godt egnet for både små leilighetsbygg og rekkehus, og kan utvikles til å bli
et godt boligområde for alle aldersgrupper.
Det vil kunne legges til rette for at innbyggere kan gå, sykle og benytte seg av
kollektivtransport fremfor å bruke bilen. Dette kan løses både med gode gang- og sykkelveier
og turveier både i og gjennom planområdet. Beboere kan få en el-sykkelordning, med
sykkelparkering både i boligfeltet og ved Hvalstad stasjon.
Det kan etableres ladestasjonen ved Hvalstad togstasjon for både bil og el-sykler, samt en
bilpool ordning på boligfeltet.
På bakgrunn av eiendommens beliggenhet, manglende grunnlag for fortsatt vern, samt
øvrige momenter nevnt ovenfor, ønsker vi med dette innspillet at eiendom 33/66 blir tatt inn i
arealplanen til Asker kommune og avsatt til boligformål.
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2.3

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 72daa.
Figur 1 -Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.
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Figur 2-Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.
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Figur 3-Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag
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2.4

Eiendoms- og eierforhold

G.nr./bnr.

Adresse

33/66

2.5

Hjemmelshaver
Lise Backe Hartmann
Anette Hartmann
Helle Hartmann
Henrik Hartmann
Nina Forde Hartmann
Magnus Hartmann
Johannes Hartmann
Lise-Lotte Hartmann

Dagens arealbruk

Eiendommen består i dag av krattskog og er ikke utnyttet i noen grad. Tidligere har det vært
hentet ut tømmer fra skogen. Det går flere stier over og gjennom eiendommen som de lokale
på Hvalstad i noen grad benytter seg av.
Holsfjordledningen krysser eiendommen i den nordlige enden av eiendommen.

2.6

Prinsipper for vern

Kulturminner:

Det ligger et kulturhistorisk minne (steinrøys) i utkanten av
eiendommen. Denne kan uten problem ivaretas ved samtidig utvikling
av området til boliger.

Biologisk mangfold:

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har Biofokus tidligere kartlagt
området med tanke på kalkskog og biologiske miljøverdier. Vi ba i
den forbindelse om en egen uttalelse om kartleggingen av gbnr
33/66.
Det eneste av interesse som ble funnet på vår eiendom av rødlistede
arter eller prioriterte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 er et lite
areal med boreonemoral blandingsskog helt i nord av eiendommen,
innunder Skaugumsåsen, på oversiden av stien som følger traseen
for vannledningen. Resten av området består av yngre skog, stedvis
på kalkrik berggrunn uten at dette danner grunnlag for å avgrense
naturtyper slik tilstanden er i dag. Det ble ikke påvist rødlistede arter
på eiendommen.

Vassdrag:

Ukjent

Marka:

Den nordlige spissen av eiendommen stikker så vidt inn i
Skaugumsåsen naturreservat. Reservatgrensen sammenfaller både
9

Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann
med markagrensen og grensen for landskapsvernområdet.
Hoveddelen av eiendommen ligger sør for denne grensen, og en
utbygging kan derfor foretas utenfor markagrensen.
Strandsonen:

Tiltaket vil ikke påvirke strandsonen

Matjord:

Eiendommen består av krattskog og er ikke dyrkbar mark.

Friluftsliv:

Eiendommen ligger nær friluftsområder, men synes ikke omtalt i
forvaltningsplanen for Semsvannet Landskapsvernområde.
Eiendommen er en del av et østlig påheng i landskapsvernområdet,
og langt unna selve hovedvernområdet, nemlig selve Semsvannet.

Tidligere undersøkelser og dokumenter angående grunnlaget for vern av dette aktuelle
området viser at vernegrensen aldri var ment som en endelig grense mot utbygging, men
tvert imot forutsatte at Asker kommune, når behovet meldte seg, sørger for at det blir laget
reguleringsplaner for aktuelle områder, der både verneelementer og utbyggingsbehov sikres
i planene.
Fylkesmannen har tidligere bekreftet at det mangler verneelementer på eiendommen, men
av hensyn til områdets «helhet» ønsker å opprettholde vernet. Men da ser man bort ifra vårt
poeng om at vår eiendom ikke berører hovedvernområdet (Semsvannet), men ligger helt i
ytterkant som et «påheng».
Se vedlegg 1 «Innspill til Askers kommunes arealplan datert 08.02. 2017» for mer utfyllende
informasjon knyttet bakgrunnen for og opprettelsen av vernegrensene til
landskapsvernområdet.
Sameiets eiendom grenser til Asker kommunes skogseiendom som også er en del av
landskapsvernområdet. Deler av denne vil sannsynligvis også være godt egnet for
utbygging. Et mulig samarbeid mellom eierne ved utvikling av området er derfor noe man kan
vurdere, både av økonomiske og praktiske grunner.
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Figur 4 -Beliggenhet eiendom 33/66
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2.7

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m. Her planlegger Bane Nor å bygge
nærsenter.

Ikke relevant

Deler av veien har opparbeidet gang
sykkelvei, mens deler har ikke så utbedring
av vei fra stasjon må påregnes.
Kjøreavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m. Her planlegger Bane Nor å bygge
nærsenter.
Ellers er Holmensenteret nærmeste senter,
med avstand på 2,5km.

Adkomst fra offentlig veg

0 m til kommunal veg

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde, og
er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

0 m til friluftsområdet, flere lekeplasser på
Hvalstad og aktivitetspark på Hvalstad
skole.

Deler av veien har opparbeidet gang
sykkelvei, mens deler har ikke så utbedring
av vei fra stasjon må påregnes.

Avstand til strandsonen

Strandsone er
ikke relevant.

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelvei e.l.)

Avstand barneskole: ca. 700m, delvis
opparbeidet gangvei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelvei e.l.)

Avstand ungdomskole: ca. 2 km
opparbeidet gangvei langs kirkeveien og fra
Hvalstad stasjon.
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2.8

Fareområder

Tema

Avstand til fareområde

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred

Det er fare for steinsprang og
ras på eiendommen. Se kart i

Ras/skred fra Skaugumsåsen
må sikres.

Figur 5 - Rasområder på side
14 for visualisering.

Reduserer muligheten til å
utnytte hele eiendommen.

Grunnforhold

Det og gjøres geologiske
undersøkelser av grunnforhold i
forbindelse med planarbeid,
men området består av fjell.

Overvann/flom

Overvann ivaretas på egen
eiendom ved
fordrøyningsbasseng.

Flo

Flo ikke relevant.
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Eiendommen ligger på et
høydedrag og overvann/flom vil
ikke true bebyggelsen på
eiendommen.
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Figur 5-Rasområder

KARTUTSNITT

ASKER
KOMMUNE

Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.
målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med
omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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2.9

Bebyggelse og utnyttelse

Vi ser for oss konsentrert småhusbebyggelse(rekkehus) og lavblokk(2-3 etasjer) terrassert i
terreng.

2.10

Trafikk og adkomst

Det må opparbeides ny adkomst til eiendommen. Enten fra Solstads terrasse eller fra
Furubakken.

2.11

Terreng

Topografi og tilpasning til omgivelsene vil være viktig i videre prosjektering.

2.12

Tidsperspektiv

Sameiet Hartmann ønsker med dette innspillet at eiendommen tas inn i den kommende
arealplanen for boligutvikling.

2.13

Økonomi

Sameiet Hartmann har i den senere tid vært i kontakt med flere profesjonelle utbyggere som
vurderer eiendommen som interessant og med stort potensial.

15

Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann

2.14

Vedlegg

Innspill til kommunedelplan 2013

EIENDOM GBNR. 33/66 HVALSTAD

Asker 15.02.13

EIENDOMMEN

Eiendommen er markert grønn

Reguleringskart
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Eiendommen ligger ved foten av Skaugumsåsen vest på Hvalstad med gode solforhold og
fantastisk utsikt. Tomten ligger i randsonen av eksisterende bebyggelse og er i dag uregulert.
Hvalstad stasjon ligger i gangavstand fra gbnr. 33/66. Eiendommen er 73073m2.

KOMMUNEPLAN

Eiendommen er i dag endel av Semsvannet landskapsvernområdet. Eiendommen er markert
med mørkere grønn.
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Hvalstad er i kommuneplanen fra 2007 avsatt til stedsutvikling i fase 2 på sikt 10-30år. Store
deler av Hvalstad er i kommuneplanen markert som LNF-område med dyrket mark, eller
LNF-område med stort kulturhistorisk innhold. Landbruket er en viktig del av Askers identitet
og et mål for kommunen å beholde større, sammenhengende områder med dyrket mark.
En grensejustering til Semsvannet landskapsvernområde bør nå vurderes.

En grensejustering vil være i samsvar møte kommunens planer om stedsutvikling på
Hvalstad, samt rikspolitiske retningslinjer knyttet til befolkningsveksten i regionen.
•

Eiendom 33/66 ligger nær Hvalstad togstasjon

•

Eiendom 33/66 ligger i nærheten av Hvalstad skole som pr i dag har ledig kapasitet/
muligheter for utbygging.

•

Eiendom 33/66 ligger nær friluftsområder og marka.

•

Eiendom 33/66 er skogbevokst, og ikke dyrkbart.

•

Eiendommen ligger i ytterkant av verneområdet, og dermed lengst unna det biologiske
mangfoldet ved Semsvannet.

•

Det ligger ettkulturhistorisk minne på eiendommen (steinrøys). Dette kan uten problem
ivaretas samtidig med fremtidig utvikling av området til boliger.

•

Eiendommen fyller mange av kravene til gangavstandssamfunnet
å være avhengig av bil i det daglige.

•

Den kan utvikles til å bli et godt boligområde for alle aldersgrupper i samsvar med
kommuneplanen for Asker.

der man kan bo uten

HISTORIKK –TIDLIGERE INNGÅTT AVTALE MELLOM GRUNNEIER OG ASKER
KOMMUNE

Tomten var tidligere en del av Øvre Solstad gård som ble drevet parallelt med Hartmann
Pensjonatskole av vår oldefar, senere vår farfar.

I begynnelsen av 60-årene ble det aktuelt å bygge en ny ungdomsskole på Hvalstad, og
Asker kommune ønsket å erverve et areal fra Thorstad gård for dette formålet. Eieren av
dette arealet var ikke uten videre villig til å avstå fra dette området. Men ville akseptere
dersom han fikk et tilsvarende areal fra naboeiendommen, Øvre Solstad, som da var i ferd
med å bli overdratt gjennom arv til vår farfar.

Han var ikke umiddelbart villig til dette. Det dreide seg om det beste arealet av gården,
sydvendt og relativt flatt. En eventuell avståelse til kommunen ble likevel gjort under den
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klare forutsetning at resten av gården skulle kunne nyttes til byggefelt ettersom den
gjenværende del av tomten ikke kunne drives regningssvarende i landbrukssammenheng.
Dette kravet ble akseptert og godkjent av jordbruksmyndighetene og Fylkeslandbruksstyret
fant også at gården etter fradeling av nevnte areal ville være lite drive-verdig.
Asker kommune/ Fylkeslandbruksstyret vedtok i sak nr. 38 av 1961 at området godkjennes
disponert til byggefelt

I 1966 ble det tatt opp med kommunen å regulere området opp mot Skaugumsåsen (33/66).
Etter møte med ordfører, rådmann og Kommuneingeniører ble det gitt klarsignal til å sette i
gang reguleringsarbeidet. Det ble utarbeidet en rekke reguleringsplaner og planer for
tekniske anlegg etter hvert som kommunen kom med flere nye krav. Konsulenter og
arkitekter ble engasjert, og det ble etter hvert pådratt betydelige kostnader som ble
lånefinansiert.

Saksbehandlingen trakk imidlertid ut i tid, og ble etter hvert stanset i påvente av klarlegging
av ny trase for motorvei E16, der ett alternativ berørte vårt område. Slik gikk det ikke, men
når dette ble klart ble området båndlagt som verneområde av fylket.

Det ble senere avholdt møter med sentrale kommunepolitikere der det ble informert om
eiendommens forhistorie. Kommunen fulgte opp ved at området i forslag til kommuneplan
1989-2000 ble disponert til boligformål, med utbygging i perioden 1994-1999. Kommunen
utarbeidet også etter dette en utbyggingsavtale for området, og det ble holdt møter med
eiendomssjefen. Som senere kommuneplan viser fattet kommunen imidlertid interesse for
(deler av) området til offentlige formål, og arbeidet med utbyggingsavtalen ble ikke fulgt opp.

Slik utbyggingsspørsmålet for dette området utviklet seg etter at våre fedre tok opp saken på
80-tallet, var det ingen grunn til å tro noe annet enn at området kunne bli bygget ut til boliger
som planlagt av kommunen.

Vi ønsker med dette at eiendommen nå inntas i kommuneplanen og blir avsatt til boligformål.

Vennlig hilsen

Sameiet Hartmann
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Innspill til Kommunedelplan 2017

Sameiet Hartmann
v/Helle Hartmann
Vækerøåsen 5a
0282 Oslo

Oslo 08. februar. 2017

Asker kommune
v/Erling Guderud

Innspill fra Sameiet Hartmann, eier av Hvalstad gnr. 33 bnr. 66, til kommende rullering av
Asker kommunes arealplan.

Sameiet Hartmann ber med dette om at eiendommen Hvalstad gnr. 33 bnr, 66 tas inn i Asker
kommunes arealplan som boligutbyggingsareal. For nærmere konkretisering av denne
forespørselen vises til Sameiets innspill datert 2013 som følger vedlagt (vedlegg 1).
Eiendommens sentrale beliggenhet, i gangavstand fra Hvalstad stasjon, vil bidra til å
redusere samfunnets transportbehov og samtidig redusere utbyggingspresset på langt mer
verdifulle arealer (dyrket mark m.m.).

Da arealet i dag er en del av Semsvannet landskapsvernområde ønsker vi nedenfor å
orientere/minne om historikken for eiendommen. Hvorfor den ble en del av landskapsvern-
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området selv om den ligger helt utenfor Semsvann-området og ikke inneholder hverken
verneverdige miljø- eller landskapselementer, men tvert imot ligger i pressområdet Hvalstad.
Videre vil vi vise at vernet absolutt ikke var ment å hindre Asker kommune å benytte
vernearealene til boligutbygging, men snarere tvert imot.

Historikk
Vedlegg 1 viser mer konkret eiendommens historikk, men i korthet har Sameiet Hartmann
helt siden 60-tallet arbeidet for å få bygget ut eiendommen Hvalstad gnr. 33 bnr. 66. Arealet
ble den gang frigitt for utbygging av fylkeslandbruksstyret og det ble utarbeidet
reguleringsplan for eiendommen. Planbehandlingen ble imidlertid stilt i bero bl.a. som følge
av planer om en indre motorvei gjennom området og senere som følge av redusert
utbyggingstakt og midlertidig vern (1973) og senere etablering av Semsvannet
landskapsvernområde (1992). Sameiet Hartmann har gjennom årene tatt opp igjen
utbyggingsplanene og har bl.a. spilt inn arealet som utbyggingsareal i kommunens
arealplanarbeid.

Ved senere henvendelser har Asker kommune bare vist til at eiendommen er en del av
Semsvannet landskapsvernområde, pekt på verneformålet og meddelt at vernet ville man
respektere. Kommunen synes derfor neppe å ha vurdert realitetene for denne spesielle
eiendommen. Hvorfor ble den vernet og hvorfor inngår den fortsatt i landskapsvernet når den
ikke inneholder noe verneverdig? For Sameiet tyder derfor dette på at Asker kommune
antakelig ikke lenger er kjent med bakgrunnen for vernet og med de helt spesielle
forutsetninger som ligger til grunn for dette vernet.

Sameiet Hartmann har heller ikke vært kjent med bakgrunnen og forutsetningene for vernet,
men fant fort ut at det ikke kunne være miljømessige begrunnelser for vernet. I forbindelse
med forvaltningsplanarbeidet for verneområdet, som nå pågår, foreslo derfor Sameiet at
fylkesmannen grensejusterte verneområdet slik at den utbyggbare delen av Sameiets
eiendom tas ut av vernet. Dette ble bl.a. begrunnet med at det beviselig ikke finnes
verneverdige miljøelementer på eiendommen (vedlegg 2), at skjøtsel ikke vil kunne skape
miljøverdier i området i framtiden og at eiendommen ligger helt utenfor selv
hovedverneområdet og heller burde være et sentralt utbyggingsområde for Asker kommune.
I tillegg kan nevnes at det heller ikke finnes landskapsmessige grunner for å verne et
igjengrodd areal og at markagrensa, som kom senere og nettopp har til formål å sikre
utmarksarealer imot utbygging, går opp under Skaugumåsen, dvs. gjennom norddelen av
eiendommen.

Hvorfor en slik landskapsverneprosess på denne bakgrunn tok opp i seg potensielle
utbyggingsområder har derfor vært vanskelig å forstå og et vanskelig spørsmål for Sameiet å
finne svar på. I møte og korrespondanse med Fylkesmannen bekreftes det at det ikke finnes
verneverdige miljø-/landskapselementer på eiendommen og fylkesmannen kunne heller ikke
svare på hvorfor arealet opprinnelig ble vernet. Fylkesmannen forholder seg derfor bare til at
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arealet faktisk er blitt vernet og ønsket derfor ikke å imøtekomme Sameiets forslag om en
grensejustering i området. Sameiet er skuffet over at Fylkesmannens ikke ønsker å se mer
helhetlig på saken og tydeligvis uten å kjenn bakgrunnen for vernet. Samtidig overses også
den rettsikkerhetsmessige siden av saken, som er vern av en privat eiendom uten
vernelementer og uten erstatning. Fylkesmannen m.fl. har imidlertid vært behjelpelig med å
skaffe informasjon og dokumentasjon både fra opprettelsen av det midlertidige vernet
(«Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker», (1973)) og det permanente i Kongelig
res. «Opprettelse av Semsvannet landskapsvernonråde….» (1992). På bakgrunn av disse
dokumentene vil derfor Sameiet nå be Fylkesmannen vurdere saken pånytt.

Hvorfor ble eiendommen vernet?
De to nevnte dokumentene, som følger vedlagt (vedlegg 3 og 4), viser både hvordan
vernegrensene ble til og hvordan man, i et slikt pressområde som Asker, forutsatte at vernet i
pressområdene skulle praktiseres i ettertid. Det siste, som vi her nevner først, omtales i
Kongelige res. 1992, hvor det bl.a. sies følgende:

«Som følge av Semsvannets beliggenhet i et pressområde aksepteres større grad av
utbygde områder enn hva som er vanlig i landskapsvernområder. Derfor er både Sem og
Sem Bruk samt områder preget av villabebyggelse innkommet i verneområdet.
Departementet slutter seg imidlertid til direktoratets syn om at Asker kommune bør utarbeide
reguleringsplaner for disse områder hvor det forutsettes at landskapsverdier blir tillagt
vesentlig vekt. Dette vil etter departementets syn sikre landskapsverdiene i tilstrekkelig grad,
slik at områdene kan tas ut av verneområdet».

Dessuten sies det avslutningsvis følgende:

«P.g.a. lokaliseringen av verneområdet innenfor et pressområde er forskriften liberal i forhold
til andre landskapsvernområder, noe som har vært nødvendig i dette tilfellet for å kunne
gjennomføre vernevedtaket.» (vår understrekning)

Etter Sameiets mening viser dette klart at eventuelle verneelementer var ment å kunne
sikres gjennom reguleringsplaner og forutsatt at verneelementene sikres er det fritt opp til
Asker kommune og ta i bruk arealene man har behov for. Videre står det også klart at når
verneelementer er sikret i reguleringsplaner kan områdene tas ut av verneområdet. Av dette
følger det vel også logisk at områder hvor det ikke finnes verneelementer ikke bør inngå i
verneområdet eller tilsvarende at slike områder bør kunne tas ut av verneområdet.

Den Kongelige res. omtaler imidlertid ikke klart hvordan grensene ble til, men dette
framkommer vesentlig tydeligere i «Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker» fra 23.
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nov. 1973, hvilket tyder på at grensene fra det midlertidige vernet ble tatt opp i den Kongelige
res. uten nærmere vurderinger. Avslutningsvis i verneforslaget fra 1973 står følgende:

«I 1970 utarbeidet Asker kommune ved generalplanutvalg/reguleringsvesen i samarbeid med
landbruksmyndighetene forslag til jord- og skogbruksplan. Arbeidet gikk i hovedsak ut på å
klarlegge de framtidige grenser mellom utbyggingsområder og landbruksområder. Forslaget
ble i 1971 tiltrådt av fylkeslandbruksmyndighetene.
Asker reguleringsvesen er nå i gang med en revisjon av generalplanutkastet fra 1966. Som
følge av redusert utbyggingstakt vil omfanget av utbyggingsområdene bli redusert i forhold til
forslaget fra 1966 og en vil søke å holde seg til de grenser som er trukket opp i forslaget til
jord- og skogbruksplan, evt. med mindre utvidelse av landbruksområdene» (vår
understrekninger)

Det var altså ikke et vernebehov som førte til at bl.a. Sameiets eiendom kom inn i
Semsvannet landskapsvernområde, men et lokalpolitisk behov på 60-tallet for å trekke en
midlertidig utbyggingsgrense mellom utbyggings- og landbruksarealer. At dette ble gjort etter
at området i samarbeid med Asker kommune allerede var frigitt for utbygging og
reguleringsplan var utarbeidet er dessverre i dag bare å konstatere.

Samlet viser disse dokumentene at vernegrensen aldri var ment som en endelig grense mot
utbygging, men tvert imot forutsatte man at Asker kommune, når behovet meldte seg, sørger
for at det blir laget reguleringsplaner for aktuelle områder, og at både verneelementer og
utbyggingsbehov sikres i planene.

At Asker kommune i dag avviser utbyggingsinnspill fra grunneiere i området ved bare å vise
til verneformålet og at Fylkesmannen som vernemyndighet bare forholder seg til at et areal
faktisk er vernet, viser for det første at de opprinnelige åpenbare og logiske verneforutsetninger i pressområdet er glemt. For det andre viser det at verdiladede ord som
«vern/verneverdig» fort kan bidra til glemsel av fakta og dermed bli en trussel mot
grunneiernes rettsikkerhet.

Fylkesmannen og Sameiets krav
Som nevnt var ikke Sameiet Hartmann kjente med de ovennevnte verneforutsetningene når
man i brev til fylkesmannen ba om at hoveddelen av Sameiets eiendom ble frigitt for
utbygging. Asker kommune mottok kopi av dette brevet til orientering, men det vedlegges
allikevel her for helhetens skyld (vedlegg 5). Sameiet forutsetter at heller ikke Fylkesmannen
var kjent med verneforutsetningene hverken ved vårt møte i sept. 2016 eller i fylkesmannens
svar av 29. nov. 2016 (vedlegg 6), da det ikke ble opplyst eller blir vist til i brevet. Vi vil i nytt
brev til Fylkesmannen kommentere svaret mer konkret, men vil her allikevel kort kommentere
noen mer prinsipielle forhold.
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Vi opplever dessverre at Fylkesmannen med grunnlag i de generelle verneformål forsøker å
«konstruerer» en generell vernebegrunnelse for vår eiendom som ikke er beskrevet tidligere i
prosessen og således ikke er vurdert i verneprosessen. Markagrensa ser man også bort ifra.
Fylkesmannen bekrefter imidlertid at det mangler verneelementer på eiendommen, men av
hensyn til områdets «helhet» ønskes allikevel slike lite verneverdige deler å holdes vernet.
Da ser man imidlertid samtidig bort ifra vårt poeng om at vår eiendom ikke berører
hovedverneområdet, men ligger som et «påheng». Man skulle vel også tro det var viktigst å
konsentrere innsatsen mot hovedverneområdet i en situasjon hvor verneverdiene iflg.
Fylkesmannen fortsetter å utvikle seg negativt og skjøtselsbidragene reduseres. Vi finner det
også overraskende at faren for presedens, som for øvrig i liten grad er til stede i vårt tilfelle,
skal være et argument imot å rette opp en urett som det offentlige her har begått. Tvert imot
forventer vi en samfunnsmålsetting om å rett opp urett. Fylkesmannens svar synes fortsatt å
bygge på prinsippet «vernet er vernet», noe som minner mer om Hakkebakkeskogens
prinsipper enn rettsstatlige prinsipper. Vi får håpe det endrer seg når man ser nærmere på
verneforutsetningene.

Asker kommunes eiendom –naboeiendom mot øst.
Som kjent grenser Sameiets eiendom mot øst til Asker kommunes skogeiendom som også
er en del av landskapsvernområdet, og som utgjør verneområdets østre grense i dette
«påhengte» området. Det alt vesentligste av det Sameiet har funnet ut om miljø- og
landskapsmessige forhold for egen eiendom, antas også å gjelde for Asker kommunes
eiendom. Deler av denne ville derfor sannsynligvis også egne seg godt for utbygging.
Området ligger dessuten samlet sett godt til rette for utbygging, som tidligere nevnt i
gangavstand fra Hvalstad stasjon, og med vannledning og høyspent i øvre kant av arealene.

Ber om møte
Sameiet Hartmann har hatt møte og samtaler med Asker kommune tidligere om denne
saken og vi antar at Asker kommune kjenner vår eiendom godt. Imidlertid er denne saken
etter hvert blitt noe komplisert, ikke minst pga historien, og vi mener derfor det kan være
betryggende om vi tar et nytt møte for å gjennomgå dette arealplaninnspillet og
begrunnelsen. Skulle det være forhold Sameiet mot formodning fortsatt ikke kjenner til kan
det også gjerne framkomme på et evt. møte. Ber derfor om forslag til møtetidspunkt.

Med hilsen
Sameiet Hartmann
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Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innspill arealplan
Mail vedr. miljøelementer på eiendommen
Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker», (1973)
Kongelig res. Opprettelse av Semsvannet landskapsvernonråde…. (1992)
Sameiets brev til Fylkesmannen, nov. 2016.
Fylkesmannens svar til Sameiet, 29. nov. 2016
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Høringsuttalelse til forslag for Forvaltningsplan

2017

Sameiet Hartmann
v/Helle Hartmann

Oslo den 14. nov. 2017

Fylkesmannen Oslo og Akershus
v/Miljøvernavdelingen
Postboks 8111 Dep.
0032 Oslo
fmnoapostmottak@fylkesmannen.no

Høringsuttalelse til forslag til Forvaltningsplan for
Semsvannet landskapsvernområde fra Sameiet Hartmann,
gnr. 33 bnr. 66 i Asker kommune.
Sameiet Hartmann takker for tilsendte høringspapirer, med høringsfrist 15. nov. 2017
og ønsker å gi følgende høringsuttalelse. For oversiktens skyld knytter vi våre
kommentarer til planens hovedinndeling.
Allerede innledningsvis vil vi påpeke at planutkastet synes å legge opp til en
skjerping av verneforskriften, som det etter vår kunnskap ikke er adgang til med
hjemmel i Kongelig res. 1992. Forvaltningsplanen kan derfor ikke vedtas i den formen
den nå har. Det er også i denne sammenheng uheldig at man ikke innledningsvis i
planutkastet forklarer hvorfor forvaltningsplanforslaget fra 1998 ikke ble ferdigstillet.
Dette er ekstra viktig når det går nærmere 20 år til arbeidet tas opp igjen og hvor
mange av dagens aktører mangler historien. Det kan dessverre i dette spesielle
«pressområde-landskapsvernet» være grunner til å tro at 1998-planen ikke ble
ferdigstillet fordi også det utkastet la opp til skjerping av verneforskriften.
Vedr. Kapittel 1. Innledning om forvaltningsplaner mm.
Vi har ingen kommentarer til det som står skrevet i kapitelet, men isteden litt til det vi
mener mangler. Forutsetninger som hadde stor betydning for at
landskapsvernområdet i det hele tatt ble etablert og hvorfor det fikk de grenser det
fikk, mangler i sin helhet. Videre hvordan man forutsatte at dette i framtiden skulle
koordineres med samfunnsutviklingen som går sin gang og for Asker kommunes rett
og muligheter til å få tatt arealer ut av verneområdet om det skulle være ønskelig.
Dette igjen har avgjørende betydning for rettsikkerheten for de grunneiere og andre
som omfattes av vernet. Slik informasjon er nødvendig både for å unngå «snikvern»
og fordi forvaltningsplanen i neste omgang skal være verktøyet for å gi tillatelser til
tiltak i området, jfr. verneforskriften §3.
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Det finnes mye bakgrunnsmateriale om opprettelsen av landskapsvernet, men her
nøyer vi oss med å peke på etpar sentrale dokumenter.
Kongelig res. 1992 viser bl.a. hvordan man forutsatte at vernet og
vernegrensene skulle praktiseres i ettertid, sitat:
«Som følge av Semsvannets beliggenhet i et pressområde aksepteres større
grad av utbygde områder enn hva som er vanlig i landskapsvernområder.
Derfor er både Sem og Sem Bruk samt områder preget av villabebyggelse
innkommet i verneområdet. Departementet slutter seg imidlertid til
direktoratets syn om at Asker kommune bør utarbeide reguleringsplaner for
disse områder hvor det forutsettes atlandskapsverdier blir tillagt vesentlig
vekt. Dette vil etter departementets syn sikre landskapsverdiene i tilstrekkelig
grad, slik at områdene kan tas ut av verneområdet».
Videre helt til slutt i Kongelig res. 1992 sies følgende:
«P.g.a. lokaliseringen av verneområdet innenfor et pressområde er forskriften
liberal i forhold til andre landskapsvernområder, noe som har vært nødvendig i
dette tilfellet for å kunne gjennomføre vernevedtaket.»
I denne sammenheng er det også interessant å vite hvordan vernegrensene, som
sammenlignet med andre landskapsvernområder ikke bygger på vernebehov, ble til.
Kongelige res. 1992 omtaler imidlertid ikke dette rent spesifikt, men dette
framkommer tydeligere i dokumentet
«Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker» fra 23. nov. 1973. Til
slutt i dette dokumentet står følgende:
«I 1970 utarbeidet Asker kommune ved generalplanutvalg/reguleringsvesen i
samarbeid med landbruksmyndighetene forslag til jord- og skogbruksplan.
Arbeidet gikk i hovedsak ut på å klarlegge de framtidige grenser mellom
utbyggingsområder og landbruksområder. Forslaget ble i 1971 tiltrådt av
fylkeslandbruksmyndighetene.
Asker reguleringsvesen er nå i gang med en revisjon av generalplanutkastet
fra 1966. Som følge av redusert utbyggingstakt vil omfanget av
utbyggingsområdene bli redusert i forhold til forslaget fra 1966 og en vil søke å
holde seg til de grenser som er trukket opp i forslaget til jord- og
skogbruksplan, evt. med mindre utvidelse av landbruksområdene»
Her framgår det at vernegrensene, i de utbyggingsaktuelle delene av området, ikke
er framkommet ut ifra et landskapsvernbehov, men ut ifra et kommunalt behov, på
60/70-tallet, for å trekke grenser mellom utbyggingsområder og landbruk og at man
pga. av redusert utbyggingstakt da fant å ville utvide landbruksområdene. Hvorfor
disse grensene ble benyttet i et midlertidig vern, kan man selvsagt lure på, men det
er ingenting som tyder på at det var noen miljømessige argumenter for dette, snarere
rent praktiske, kombinert med oppfatningen om at dette uansett skulle behandles
liberalt.
Vi tillater oss her å nevne at allerede på dette tidspunkt var det i samarbeid med
Asker kommune og med godkjennelse av fylkeslandbruksmyndighetene laget
reguleringsplan for boligutbygging på vår eiendom. Når disse kommunale
utbyggingsgrensene også ble benyttet i Kongelig res. 1992 beskriver derfor det
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konkret hvordan vernegrensene ikke skulle være et hinder for utbyggingsbehovene,
men tvert imot hvordan utbygging og evt. vernebehov burde kombineres i dette
pressområdet.
Ved ikke å opplyse om disse helt spesielle forutsetningene, for nettopp dette
landskapsvernet, som til forskjell fra de aller fleste andre landskapsvern i landet
ligger i et pressområde, bidrar man på en måte til å «oppheve»/»gjemme bort»
viktige rettsikkerhetsmessige forutsetninger for vernet. For Asker kommune vil f.eks.
dette fort kunne medføre at man sentralt må bygge på dyrket mark istedenfor på
gjengrodde lier uten miljøelementer nær et trafikknutepunkt. Det kan neppe være
meningen og vi antar dette bare skyldes en forglemmelse.
Vedr. Kapitel 2. Områdebeskrivelse og dagens bruk.
I dette kapitelet framgår det klart at landskapsvernområdet egentlig består av 2 helt
ulike områder, som så vidt er sammenkoblet med en smal korridor like under
Skaugumåsen. Ved å henge på et lite østlig påheng/blindtarm skulle man tro at da
må det finnes noen helt spesielle verneformål der. Det viser imidlertid dette kapitelet
ikke. Bortsett ifra i den bratteste Skaugumås-skråningen, kan hverken gamle eller
nye undersøkelser peke på noe spesielt her. Riktignok finnes noen få kulturminner,
men disse vil bedre kunne tas vare på i en reguleringsplan, slike Kongelig res. 1992
beskriver, enn i et gjengroingsområde.
I kapitelet fastslåes dessuten at dette østlige området er bevokst med barskog og at
det som landskapsvern er lokalt viktig. At det er et barskogområde er nok en sannhet
med noen modifikasjoner. Det var nok opprinnelig et sammenhengende
barskogområde og vil igjen, når naturens suksesjoner har gått sin gang, kunne ende
opp som et barskogområde, men i dag er store deler rett og slett igjengrodd med
kratt. At dette også skal være et lokalt viktig landskapsvernområde er det ingen
undersøkelser som viser. Det er derfor direkte feil. Hovedstiene gjennom området er
riktignok viktige, men da i hovedsak som gjennomfartsårer for å komme seg til
Semsvann-området og Marka. At det går en stor vannledning gjennom området
illustrerer vel også at dette området i langt større grad må ansees som et framtidig
utbyggingsområde. Nærheten til trafikknutepunkter, dvs. samfunnsprioriterte
utbyggingsområder, illustrerer det samme.
Vedr. Kapitel 3. Brukerinteresser og utdyping av verneforskriften
Dette kapitlet gir grunn til å tro at vernemyndighetene med forvaltningsplanforslaget
forsøker å skjerpe verneforskriften ut over det Kongelig res. 1992, betegner som en
«liberal» verneforskrift. Når det legges opp til en betydelig skjerping og
byråkratisering og man i tillegg sier at det for forvaltningsmyndigheten ikke er noe
poeng at det skal kunne drives lønnsom drift i området minner dette sterkt om et
«tilleggsvern» det ikke er hjemmel for. Når man samtidig legger opp til betydelig
skjønnsutøvelse i tiltakene, noe som gir usikkerhet og høyst sannsynlig fordyring for
grunneiernes landbruksdrift, styrker det mistanken.
På bakgrunn av at det nettopp er lønnsom landbruksdrift som har skapt mye av
verneverdiene i området og at man derfor er bekymret for at landbruksdriften
nedlegges og verneelementer trues, synes det ikke særlig logisk å lage regler som
ytterligere vanskeliggjør lønnsom drift. Når man i tillegg ikke ser for seg at
bevilgningene til skjøtsel vil øke i framtiden, er det grunn til å spørre om motivet for
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forslagene. Samtidig sier man følgende(sitat): «For å ivareta verdiene i
kulturlandskapet, er det nødvendig med fortsatt jordbruksdrift på eksisterende
dyrkede arealer. På den måten har grunneierne i området et stort forvaltningsansvar
for verneområdet». Her synes det nødvendig å presisere at grunneiernes ansvar er å
drive eiendommene sine mest mulig lønnsomt for seg og sin slekt, i trå med
nasjonens lovverk. Vanskeliggjøres dette pga vernebestemmelser må dette erstattes
eller vernebestemmelsene endres. Grunneiers ansvar innebærer også å legge ned
driften om den for en periode gjøres ulønnsom selv om det er til skade for
miljøverdier. Det er derimot vernemyndighetenes eget ansvar å sikre verneverdiene.
Er vernemyndighetene avhengig av lønnsom landbruksdrift for å oppnå det, må de
nødvendigvis bidra til det. Dette bør likeledes innebære at er det ikke lenger mulig i
tilstrekkelig grad å ivareta vernelementene, så må enten landskapsvernet oppheves
eller redefineres slik at det kommer i takt med tiden.
Forvaltningsplanen viser at området har forandret seg mye som følge av den
generelle samfunnsutviklingen og store driftsendringer i landbruket. Slike endringer
er nok rimeligvis enda større og blir raskere synlig i et pressområde enn i mer
perifere strøk og viser derfor klart utfordringene med å legge et
landskapsvernområde i et pressområde.
Når det gjelder planforslagets anbefalinger i skogen vil vi peke på at det også her må
være lønnsom drift. Slik flere av tiltaksforslagene framstår er det grunn til å spørre
om de er i trå med gjeldende skoglov, som vel fortsatt gjelder i
landskapsvernområdet.
Ellers illustreres også godt i dette kapitelet at friluftsformål er et viktig mål for
området, selv om det flere ganger uttales at friluftslivet er underordnet
vernehensynene. I planforslaget greier man tydeligvis ikke allikevel helt å bestemme
seg for hvilken fot man skal stå på. Det er nesten så man kan spørre om man her
bruker landskapsvern for å sikre friluftsformål?

Vedr. Kapitel 4: Forvaltningsoppgaver
Til dette kapitlet er det ikke så mye å tilføye ut over kommentarene ovenfor, annet
enn at det i de tilfeller når arealer forslåes tillagt tilgrensende reservater, forutsettes
at dette evt. kun kan gjennomføres med bruk av frivillig vern-ordningen. Dette vil i
såfall medføre en grensejustering for landskapsvernområdet og dermed kreve en
justering av kongelig res.

Med hilsen
Sameiet Hartmann

Helle Hartmann
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Avisinlegg i Budstikka

Innlegget finnes også på https://www.budstikka.no/debatt/vern-av-sem-omradet/110028!/
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1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 1. august2020.Innspilletskalfølge innholdet i dennemalen.
Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspilletfor å
kunnegjøre de nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanensarealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.være kartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
periodenseptember-oktoberi år.

1.1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringer fra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viserframtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk,samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvise hovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behovdetaljerekommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7til 11-11.
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Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Holmen Yachtværft AS
Ingar Brauti
Nesbukta 7, 1394 Nesbru
91140049
Ingar.Brauti@devoteam.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Arcasa arkitekter as
Anne Lee Holm
Sagveien 23 c III
92436932
annelee@arcasa.no

Dato: 14.09.2020
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2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel

Alle arealinnspillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.
1. Påhvilkenmåte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
Innspilleter i tråd medkommuneplanenssamfunnsdelved at detforeslår en utbyggingpå arealer
som alleredeer bebygdog gjør ikke inngreppå matjord eller i naturområder.Omdisponeringav
alleredeutbygdearealerkan sikreat man unngår nedbyggingav arealermed viktig natur.
Innspilleter i tråd med kommuneplanensmål om en mer konsentrertutbyggingrundt tettstedeneog
vern av landbruksarealer,naturverdierog kulturmiljøervektlegges.
Innspilleter i tråd med overordnetemål og strategierog bidrar til en arealdisponeringog bærekraftig
utvikling som balanserervekstog vern. Med innspilletkan det på sikt tilføresnye kvaliteter til et
områdesom kommerallmennhetentil godeog fremmeviktige kulturhistoriskeverdiersom en del av
Askersmaritime tilknytning.
2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelle transportløsninger.
Innspilletgjelder deler av HolmenYachtværftsom ligger innerst i Nesbuktapå Landøya.Eiendommen
ligger i nær tilknytning til vekstområdetrundt Holmenog Nesbru,men utenfor kommunedelplanen
for Holmen-Slependen.
Det er kort avstandtil nytt senterområdepå Holmenog eiendommenligger med umiddelbarnærhet
til sjøen.Det er opparbeidetfortau langsNesbuktafrem til Fekjanog nærmestebussholdeplass,
ca.
700 m i gangavstand.
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2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

HolmenYachtværft(HYV)liggeri Nesbuktapå Landøyaoger en av de mangemaritime virksomheter
som ligger langskyststripeni kommunen.A/S HolmenYachtværftble etablert i 1918 ogsiden drevet
sin virksomhetbasertpå opplagog vedlikeholdav lystbåter.Tidligerevar nybyggingav trebåter en
stor andel avverftets drift, men er gått mer over til restaureringog oppussing.I tillegg kan HYVtilby
bryggeplasserfor utleie.

Figur 1-Foto av verftet sett fra sjøen

På tidligere del av verftet avsatt til boligbebyggelse(felt MN2) i kommuneplanen(2014-2026)erdet i
dag etablert et nyttboligområde. Enrest av tidligere eiendom39/1918er blitt del av
boligeiendommen39/90 i sammenhengmed regulerings-ogbyggeprosessen,men
inngår fortsatt i
områdeavsatt til næringsformål.

Figur 2-Utsnitt gjeldendekommuneplan,kilde:Askerkart.
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Delerav verftet omfattes av et fredningsvedtakdatert 24.04.2018med unntak av 4 bygninger,og
området rundt motorverkstedetnærmestboligene.Formåletmed fredningenvar å bevareet
helhetliganleggsom representererutviklingenav seilsporteni Indre Oslofjord,og opprettholde
anleggetskarakter somverft og opplagsstedfor lystbåter.Det presiseresat fredningsvedtaketikke er
til hinder for planeneom ny båthall innenfor fredningsområdet.

Figur 3-Kart som viserområdefredning,kilde: Riksantikvaren

Dagensavgrensningfor næringsformåletbegrensertilgangentil sjøentil de som er kunderav verftet.
Hensiktenmed innspilleter å se på mulighetenfor å sikreen bedreovergangmellom
næringsvirksomheten
og boligområdetgjennomå åpnefor boligformål på den delenav veftet som
ikke omfattes av områdefredningen.
Boligenehar i dag adkomstgjennomverftsområdetog forbi motorverkstedet(bygningensomligger i
området utenfor områdefredningen)hvordet tidvis er trafikk inn og ut av båter. I tråd med
Riksantikvarensområdefredninger det mulig å rive motorverkstedetog dermedfrigjøre arealet til
boliger slik at all håndteringog driftstrafikk kan avgrensesi utstrekningog gi økt kvalitet for hele
boligområdet.Nyeleiligheterkan bidra til en mer variert alderssammensetning
i området.
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Vedå åpnefor boligergir det mulighet for å følge opp Riksantikvarenvedtak som tillater en
videreutviklingav verftet med en mer modernebåtopplagringshallsom erstatningfor 3 av
båtskurene.Somen følge av en mer komprimertverftsdrift kan det oppnåset mer tydelig skille
mellom bolig og næringsdelenog det kan seespå løsningerfor å sikre en forbedrettilgang til
båtplassene,og deler av arealet langssjøen.
De foreslåtte endringenebidrar til vern gjennombruk og forvaltningenav verftets rolle som
kulturhistorieformidlerkan opprettholdesi tråd med fredningsvedtaket.

Figur 4-Illustrasjonenvisermulig boligvolumog avgrensningnæringsdriftensom kan åpnefor en forbedret tilgang til sjøen
for boligeneog brukerneav verftet, kartgrunnlag:Askerkart.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Områdetsom arealinnspilletomfatter utgjør ca. 1,1 daa og erdel av 39/10 som ikke omfattes av
områdefredningjfr. figur 2. I tillegg foreslåsat tidligere eiendom39/1918(nå del av 39/90) omgjøres
til boligformål i tråd med nylig vedtatt regulering.
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Figur 5-kartutsnitt som viserdel av Nesbukta7 det gjelder,kilde: Askerkart.

Figur 6-kartutsnitt som viserområdehvor arealformåli kommuneplanenønskesendret,kilde: Askerkart.
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Figur 7-Gjeldende reguleringsformålog områdesompå sikt ønskesomregulerttil boligformål, kilde:Askerkart.

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

39/10

Nesbukta7

HolmenYachtværft

39/90

Nesbukta1-6

2.5

Dagensarealbruk

Områdeter regulert til næringsvirksomhetikommuneplanenog kontor/industri i henholdtil
gjeldendereguleringsplanvedtatt 28-11-1983.Del av 39/90 er regulert til boligformålog gangvegi
henholdtil reguleringsplanvedtatt 23.05.2017.
2.6

Prinsipperfor vern

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Kulturminner/kulturmiljøer

Delerav HYVer
fredet, jfr.
fredningsvedtak
09/00049-15 fra
Riksantikvaren

Biologiskmangfold

Ingensårbareeller
truede arter eller

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser
Det vernede
området er i dag
stengt for almen
tilgang, men
tiltaket vilkunne
muliggjøreen
størreåpenhet.
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biotoper er
registrert i området
Vassdrag

Nei

Marka

Nei

Strandsonen

Eiendommenligger
innenfor 100 m
belte langssjøen

Matjord

Nei

Friluftsområder

Nei

2.7

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

Holmensenterligger ca. 1 km fra tomten.

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

Holmensenterligger ca. 1 km fra tomten.

Adkomstfra offentlig veg

Adkomstfra Nesbukta

Gangavstandtil nærmeste
Det er opparbeidetfortau langsNesbukta
kollektivknutepunkt,og er det
frem til Fekjanog nærmestebussholdeplass,
opparbeidetgang-og sykkelvei ca. 700 m i gangavstand.
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

Områdetligger ved sjøen.

Avstandtil strandsonen

50 m

Gangavstandtil barneskole,og
er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Breivikveien25
1394Nesbru

Det er opparbeidetnyeforbindelserknyttet
til kyststienved utbyggingav
rekkehusbebyggelsen
mot vest.Ved
Landøyaungdomskoleer det store arealer
for lek og opphold.I tillegg er det utbygd
med flerbrukshall.
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Gangavstandtil ungdomsskole Landøyveien16, 1394Nesbru
og er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde
Ingenfareområdei nærheten

Rasog skred

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder
Områdetligger under marin
grenseog er registrert med
tynn havavsetning.
I tilknytning til reguleringsplan
for Nesbukta6 m.fl. ble det
utført grunnundersøkelser
og
utredet for områdestabilitet.
Områdetliggerikke innenfor
tidligere kartlagt faresoneog
det er ikke registrert tidligere
skredaktiviteti området. Det
ble vurdert til ingen reell fare
for områdeskredi det aktuelle
områdetog heller ikke innenfor
et sannsynligutløpsområdefor
skredfra nærliggende
områder.

Grunnforhold

I tilknytning til plansakog
byggesakfor Nesbukta6 m.fl
ble det utført
grunnundersøkelser
og utredet
for områdestabilitet.Området
bestårområdet av tynne
havavsetningerog bart
fjell/forvitringsmateriale.Må
undersøkesnærmerei en
plansak.

Overvann/flom

Må redegjøresfor i en plansak
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Flo

2.9

Kommunensflomkart viserat
områdetdet gjelder ligger
utenfor grensefor stormflo.

Bebyggelseog utnyttelse

Det kan etableresen boligblokkmed volum og høydersom innpassersegden nye
rekkehusbebyggelsen
i vest.Askerhar en overvektav eneboligerog konsentrertsmåhusbebyggelse
og det er behovfor flere leiligheter.
Leiligheterpåbakkeplankan få utgang direkte til utearealpå bakken,og tilsvarendeutgang på hevet
terreng over parkeringi bakkantfor andre etasje.Toppleiligheterkan få balkong/takterrassermed
gode sol-og utsiktsforhold.

2.10

Trafikk og adkomst

Adkomsttil de nye boligenevil værefellesmed rekkehusenefra Nesbukta.Vedå erstatte
motorverkstedetmed boliger begrensestrafikken til i hovedsakå væreboligtrafikk. Aktiviteteni
trebåtbyggerverkstedetmedførermarginalt med trafikk.
Totalt vil trafikksituasjonenbedresfor beboerneog besøkendetil området. Det kan seespå
mulighetenfor å avgrensenæringsaktivitetenpå en tydeligeremåte og dermedkunneåpnefor at
beboerneog brukerneav verftet kan få letteretilgang ned til sjøenog dagensutleiebåtplasser.

2.11

Terreng

Ikke relevanther.

2.12

Tidsperspektiv

Når kommuneplanensarealdeler vedtatt kan en omreguleringtil bolig startesopp. I
reguleringsprosessen
vilen videreutredningav boligformåletknyttet opp mot
rekkefølgebestemmelser
og utbyggingsavtalesikreen hensiktsmessigfremdrift.

2.13

Økonomi

Enutbyggingmed boliger vilmuliggjøreen videreutviklingog moderniseringav næringsdriftenslik at
det kan oppnåset bedresamspillmellomboligområdetog verftet og at det kan leggestil rette for
godeløsningerfor å bedretilgjengelighetenfor beboereog brukerneav verftet.

2.14

Vedlegg

1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
målestokk1:1000,pdf.
2. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
sosifil.
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Vedlegg 1 - kartutsnitt med arealinnspillavgrensning

Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

Arealinnspillfor Åstadlia2 og 4
GBNR38/2780,38/378 og 38/93

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no
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1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 15. september2020.Innspilletskalfølge innholdet i denne
malen.Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspillet
for å kunnegjøre de nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det væreat vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.værekartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
periodenseptember-oktoberi år.

1.1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringer fra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viserframtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endretarealbruk, samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvise hovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behovdetaljere kommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Trestang 2 AS
Kontaktperson: Kjel Vidar Nygård
Adresse: Folkvordveien 11, 4318 Sandnes
Telefon: 93236261
E-post: kvn@euv.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma: Halvorsen & Reine AS
Kontaktperson: Aina Lian
Adresse: PB 9327 Åssiden, 3063 Drammen
Telefon: 32215290
E-post: lian@heras.no

2. Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel
Alle arealinnpillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.
1. Påhvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
a. Kommunenplanenssamfunnsdelbestårav 6 satsningsområder,med 28 delmål,der
16 av delmålenebyggerpå FNsbærekraftsmålog de øvre 12 delmåleneer egne
Asker-delmål.Innspilletsvarerspesieltopp satsningsområdet:
i. BÆREKRAFTIGE
BYEROGSAMFUNN:
DELMÅL:«Askersamfunnethar bærekraftigog samordnetbolig-, areal- og
transportløsningersom tilrettelegger for smart samfunnsutvikling.»
Innspilletsvareropp følgendeifht uttalt strategi: Bidrartil tettstedsutvikling,
et aldersvennligsamfunn,høy arealutnyttelsei tettstedene(dog tilpasset
omgivelserog terreng), utvikler et områdesom er kollektivnærtog ved
knutepunkt.Innspilletgår på å få etablert konsentrertsmåhus,i form av
rekkehus,på eiendommersom i dag er bebygdmed to eneboliger.Man
erstatter derfor 2 boliger (potensielt4 boenheter)med 8 nye boliger, noe
som gir en mer arealeffektivutnyttelse nært Billingstadstasjon.
b. Handlingsdeleninneholdernærmerepresiseringerog konkretiseringerav strategiene
basert på en antatt årlig befolkningsvekstpå 1,1%.Gjennomarealdisponeringenskal
transportbehovetminimeresog flere skalbruke kollektiv, sykkelog gangefor å
komme segtil jobb og fritidsaktiviteter. Innspilletgjelder et områdesom liggerinntil
Billingstadstasjonog nært servicefunksjonerog områder for fritidsaktiviteter, og da
ogsåinnenfor et prioritert vekstområde.Enfortetting i dette området,er såledesi
tråd med presiseringergitt i handlingsdelen.
2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelle transportløsninger.
a. Områdeter på Billingstad,som er angitt som nærsenteri kommuneplanens
samfunnsdel,og samtidigogsåangitt som et prioritert vekstområde.Innenfor de
prioriterte vekstområdenekan det åpnesfor en høyerearealutnyttelseunder
forutsetningav at hensynettil bl.a bokvalitet og tilpasningtil omgivelseneivaretas.
Disseforhold avklaresgjennomreguleringsplan.

Figur1: Prioriterte vekstområder–utsnitt fra figuri samfunnsdelen.Billingstadmarkert med rødt.

Figur2: Senterområder–utsnitt fra figur i samfunnsdelen.Billingstadangitt som nærsenter,markert med rødt.

b. Områdetliggerkun 140 m fra Billingstadstasjon,som bådeer togstasjonog
kollektivknutepunktfor buss.Avstandentilsvarer ca 2 minutters gange.

Figur3: Områdetsbeliggenhetifht Billingstadstasjon

3. Kort presentasjonav arealinnspillet
Bakgrunnog hensikt
Områdeter i gjeldendekommuneplanfor Asker2018-2030,angitt med formål Boligområde,da med
boligkategori1 (frittliggende bebyggelse).Områderer regulert gjennomplan for BillingstadslettaI,
ikrafttr. 22.09.1967,der formålet er angitt som frittliggende småhusbebyggelse.
TiltakshaverTrestang2 ASstår ogsåbak utbyggingav Stasjonshagen
og Hvidtstenveien13, og ønsker
nå å utvikle området med en tredje boligtypebeståendeav rekkehus/konsentrert
småhusbebyggelse.
Hensiktenmed innspillet er å få omgjort områdefra frittliggende småhusbebyggelse
til konsentrert
småhusbebyggelse,
da fortrinnsvisrekkehus/tomannsboliger.I og med at terrenget faller bratt mot
sørvest,er det ønskeligmed en typologi der man kan få lagt bebyggelsenmest mulig hensiktsmessigi
terreng. Det planleggesmed bebyggelsesom går over 3 etasjer.Endeligutforming og plasseringvil bli
del av en detaljert reguleringsplan.

4. Beliggenhetog størrelse
Områdetutgjør ca. 3,9 daa,ikke medregnetarealtil eventuellevegformål.

Figur4- kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed grunnkart som underlag.(tilpassesstørrelsepå området slik at
nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur5- kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed kommuneplansom underlag.(tilpassesstørrelsepå området slik at
nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur6-kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed gjeldendereguleringsplansom underlag.(tilpassesstørrelsepå området
slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

5. Eiendoms-og eierforhold
Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

38/270

Åstadlia4

Trestang2 AS

38/378
38/93

Trestang2 AS
Åstadlia2

ReinertJohannesen

6. Dagensarealbruk
Områdetbestårav tre eiendommer(ikke medregnetvegeiendommer),med to eneboligermed
utleie-enhet,totalt 4 boenheter.

7. Prinsipperfor vern
Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Biologiskmangfold

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Vassdrag

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Marka

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Strandsonen

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Matjord

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

Friluftsområder

Ikke relevant

Ingenpåvirkning

8. Utbyggingsområdetsbeliggenhet
Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

JokerBillingstad– 0,35 km
Rema1000Billingstad– 1,2 km
Kiwi Billingstad– 950 m

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

JokerBillingstad– 0,35 km
Rema1000Billingstadsletta– 1,5 km
Kiwi Billingstad– 1,2 km

Adkomstfra offentlig veg

Avkjøringtil Åstadliafra Billingstadveien.
Avstandfra Billingstadveien:ca 0,1 km
Avstandfra Åstadlia– 0 km

Gangavstandtil nærmeste
Avstandtil BillinstadStasjon– 0,14 km
kollektivknutepunkt,og er det
Atkomst via Åstadlia(boliggate–
opparbeidetgang-og sykkelvei
kommunal)via Billingstadveien.
e.l.?

Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

Åstadnaturreservat:1,4 km
Lynbanen:0,9 km

Avstandtil strandsonen
Gangavstandtil barneskole,og
er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Ikke relevant
Barneskolekrets–Billingstad
•
•

0,8 km gange/sykkelvia
Billingstadveien–fortau hele veien
0,95 km gange/sykkelvia
Åstadveien–via boliggater,fortau
og gangvei

Gangavstandtil ungdomsskole Ungdomsskolekrets
–Torstad:
og er dennetrygg (opparbeidet
• Gange/sykkel–2,4 km via
gang-og sykkelveie.l.)
boliggaterog gangs-sykkelvei
• kjøreavstand–4,4-4,6 km

Beskrivmed egneord området i en størresammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.
Områdeter sterkt hellendefra nordvesttil sørøst,og liggerpå sørsidenav Åstadlia.Områdetskråner
fra Åstadlia–som er kjøreatkomsttil tilliggendeeiendommer,og ned mot Stasjonsbakken,
som er
gang-og sykkelveisom forbinder Billingstadveienmed Stasjonsveien.Områdetbeståri hovedsakav
eneboligtomterav forskjelligkarakter.Unntaket er området rett nord for Åstadlia2-4 (Åstadlia5-11),
som er regulert til konsentrertsmåhusbebyggelse,
innenfor denneplanener det oppført 4
tomannsboliger,og området rett sør for Stasjonsbakken,
der det nylig er oppført et større
leilighetsprosjekt(Stasjonshagen).
Serman bort i fra Åstadlia5-11 og Stasjonshagen,
så er øvrige
arealerregulert gjennomeldre reguleringsplaner.
Åstadlia2-4 ligger kun 140 m fra Billingstadstasjon.Områdetligger ogsåmed relativkort avstandtil
Billingstadskole,med en god gang-ogsykkelforbindelsetil denne.Det er en nærbutikkkun 350 m
unna området,JokerBillingstad.Nærmestenærsentervil værelangsBillingstadsletta,der flere
virksomheterog tjenestetilbud er etablert.

9. Fareområder
Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Ingenregistrert i området eller
nærområdet

Ingenpåvirkning

Grunnforhold

Stort sett fjell, ikke registrert
kvikkleire.Grunner registrert
som»skifer og kaklsteini
veksling,knollekalkog skifer»kilde www.ngu.no

Ingenpåvirkning

Overvann/flom

Aktsomhetssonefor flom går
langsbekksør for
innspillsområdet,på nedsiden
av Stasjonsbakken
–berører
ikke området.Kilde:
www.nve.no

Ingenpåvirkning

Flo

Ingenområderegistrert

Ingenpåvirkning

10. Bebyggelseog utnyttelse
Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.
Det forventeså kunne utnytte området til konsentrertsmåhusbebyggelse,
da fortrinnsvisen
kombinasjonav rekkehusog tomannsboliger.Illustrasjonerviser8 boenheterlagt langsÅstadlia.
Hver boenhet er illustrert som rekkehusover 3 plan, på ca 150-160kvm BRA,og med parkeringi
carport. Privat utearealer vist på takterrasserog terrasser,samt langsÅstadliaog på et oppbygget
platå mot sør.Påplatået er det ogsåtenkt nærlekeplass.
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Figur7: Illustrasjonsplan– avgrensning,Ogsålagt ved som eget vedlegg.

11. Trafikk og adkomst
Er det adkomsttil området i dag eller forutsettesopparbeidelseav ny adkomstfor kjørendeog/eller
gående?Om behovfor etableringav ny adkomstredegjørfor og vis på kart hvordandette er tenkt
løst.
Innebærerarealinnspilletendringeri trafikksituasjonen?Stenging/åpningav vei, behovfor gang- og
sykkelveieller fortau, vesentligtrafikkøkning,endringi adkomstforhold.Berøresskolevei.For
boligområder- er det sikkerskoleveifra planområdettil barne-og ungdomsskole.
Eiendommen har i dag atkomst fra Åstadlia, som er kommunal vei. Illustrert prosjekt viser bebyggelse
7 m fra senterlinje, mer parkering vinkelrett på Åstadlia. Forøvrigmedførerikke innspillet behov for
endringer på vegnettet.

12. Terreng
Dersomarealinnspilleter utfordrendei forhold til terreng må det leggesved snitt som viserhvordan
tiltaket inkludert adkomster tilpassesterrenget.
Eiendommene faller bratt fra nord til sør.Det er tenkt at nye boenheter til passesterrengfallet, og at
møne-/gesimshøydefølger terrenget. Illustrasjoner viserbebyggelse som ligger1-2 etasjerover øvre
nivå, og som trapper segihht terrengfallet. Dette gir to forskjellige løsninger ifht underetasjeog øvre
etasje.
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Figur10: Illustrasjon–oversiktsperspektivsett fra sørøst

Figur11: Illustrasjon–sett fra Stasjonsveien

Figur12: Illustrasjon– sett fra Åstadliaøst

Figur13: Illustrasjon– sett fra Åstadliavest

13. Tidsperspektiv
Med hvilket tidsperspektiver det ønskeligat området utviklesog kjennerderetil utfordringer som
kan hindre ønsketfremdrift.
Det er ønskeligmed en utvikling så snart som mulig, og det er planer om å utarbeideplaninitiativ for
oppstart av planarbeid,parallelt med innsendtinnspill til kommuneplanensarealdel.

14. Økonomi
Er økonomiskekonsekvenserfor planinitiativet vurdert?
Nei

15. Vedlegg
1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
målestokk1:500
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill
For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.
Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1.1

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.
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Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Billingstadsletta Grunneierforening
Kontaktperson: Bjørn Langvik, sekretær
Adresse: c/o Asker Næringsforening, Drengsrudhagen 6, 1385 Asker
Telefon: 90656683
E-post: bjorn.langvik@online.no
Fagkyndig plankonsulent
Firma: Gottlieb Paludan Architects Norge AS
Kontaktperson: Alv Skogstad Aamo
Adresse: Lilleakerveien 8, 0216 Oslo
Telefon: 974 97 629
E-post: asa@gottliebpaludan.com
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Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel
1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
Asker kommune baserer sin utvikling og planlegging på overordnede mål gitt både fra globalt,
nasjonalt og regionalt nivå. Vi ser vårt arealinnspill som en oppfølging og konkretisering av strategier
som følger av overordnende mål og føringer:
FNs bærekraftsmål
Vårt arealinnspill er i tråd med flere av FNs bærekraftsmål, vi vil spesielt vektlegge følgende
bærekraftsmål:
Nr 3 God helse
 Vi vil i utvikling av området og ny arealbruk vektlegge sammenhengen mellom bokvalitet og
livskvalitet, skape trygge og gode møteplasser som reduserer ensomhet og fører til bedre
samhold og kultur, gjennom varierte arbeidsplasser og boligtypologi vil vi søke å Ivareta
sosialt mangfold. Blandet arealbruk vil være et grunnlag for å optimalisere miljøvennlige
oppvarmingskilder.
Nr 9 Innovasjon og infrastruktur
 Mer intensiv arealbruk, bymessig utforming og blandet arealbruk vil legge et grunnlag for å
utvikle nye mobilitetsløsninger basert på deleordninger, mikromobilitet og bedre
tilgjengelighet til eksisterende kollektivtilbud. Ny teknologi og innovative løsninger på energi
og mobilitet vil utvikles for området gjennom igangsatt ENOVA-prosjekt.

Nr 11 Bærekraftige byer og samfunn
• Vårt arealinnspill legger til rette for at vi kan utvikle gode boliger og boområder tilpasset
kommunens og befolkningens behov basert på en bymessig struktur som gir attraktive og
trygge møteplasser og arenaer, innbydende byrom og lett tilgjengelige grøntområder.
Arealinnspillet gir muligheter til å utvikle en tradisjonell kvartalsstruktur i området hvor et
støyutsatt og trafikkdominert miljø erstattes av skjermede og trafikkfrie byrom.

Nr 13 Stoppe klimaendringene
• Arealinnspillet bunner i et ønske om å redusere transportbehov gjennom å utvikle et
lokalsamfunn med blandet arealbruk hvor arbeid, bolig, service og handel både gir et
funksjonsintegrert nabolag tilrettelagt for gange og sykkel, samtidig som et nærsentertilbud
vil styrke tilgrensende nabolags lokale og «kortreiste» tilbud i hverdagen.

«Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging»
Arealinnspillet følger opp punkt 3.1 «Styrket knutepunktutvikling» i «Regjeringens nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging», I regjeringens forventninger heter det:
Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom
fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom,
kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, handel og andre
5

arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med eksisterende eller
framtidige kollektivknutepunkt.
Arealinnspillet vil legge til rette for blandet arealbruk og høyere utnyttelse i dette området som er en
del av «bybåndet» - arealer med god tilgang på kollektivreisemidler – noe som vil både bidra til å
samle arbeidsplasser og boliger i et område med godt kollektivtilbud, samtidig som transformasjon
av et område med få kvaliteter i arkitektur eller byrom vil skape nye kvaliteter i omgivelsene og
styrke miljøverdier.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.
Sentrale vekstområder
Asker kommune har definert områder som skal inngå i «sentrale vekstområder» som skal være «de
sentrale vekstområdene i Asker de neste 15 årene».. Området definert som «Holmen-Slependen» på
basis av kommunedelplanen for dette området, inngår i de sentrale vekstområdene. Avgrensingen er
knyttet til bl.a. maks 10 min gang til Billingstad stasjon og maks 5 min gang til høyfrekvent
bussholdeplass. Vårt arealinnspill knyttet til blandet arealbruk og derved muligheter til større vekst,
er knyttet til arealer som ligger innenfor avgrensingen av «sentrale vekstområder».
Senterstrategi
Vårt arealinnspill begrunnes i at blandet arealbruk bolig/næring skal gi grunnlag for et større lokalt
marked og et styrket grunnlag for å etablere møtesteder og sosiale arenaer. Derved er det mulig å
utvikle tilbud i form av handel og tjenester, byrom og byliv, i tråd med kommunens strategi for
utvikling av et «nærsenter» i området Slependen/Lundekroken». Lokaliseringen av nærsenterets
bebyggelse og byrom vil være i den østre delen av Billingstadsletta – i tråd med den lokaliseringen
som fremkommer på kommunens prinsippillustrasjoner.

Kort presentasjon av arealinnspillet
Bakgrunn og hensikt
Åpne for blandet arealbruk på Billingstadsletta sør – 0.NF.6, 10 og 12.
Vårt arealinnspill er knyttet til et bebygd område på sørsiden av Billingstadsletta. I
kommunedelplanen for Holmen – Slependen er området vist som tre felter på plankartet; 0.NF 10,
0.NF 12 og 0.NF 6. De er i plankartet, i likhet med i kommuneplanens arealplankart, vist med lilla
signatur for næringsvirksomhet. I bestemmelsene er det gitt disse føringene for delområdene:
•

«…..kan tillates forretninger med et vareutvalg som defineres innenfor begrepet
plasskrevende varer i henhold til fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og
senterstruktur i Akershus fra 2001, dvs. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra
hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner. Etter en konkret vurdering kan det ved
regulering være aktuelt også å tillate også andre varer og forretningskonsepter som det av
trafikale og miljømessige grunner er behov for å lokalisere i utkanten av byer og tettsteder.
Det er imidlertid en forutsetning at salg av disse vareslagene avlaster forretningene i de
nærliggende tettsteder, Sandvika, Holmen og Asker, slik at de ikke kommer i et
konkurranseforhold i strid med rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesentre fra 2008.
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Etter en konkret vurdering kan bolig vurderes inn mot skråning i nord innenfor felt 0.NF5. Det
tillates kontor i 800 meters avstand fra jernbanestasjonene Billingstad, Slependen og 400
meters avstand fra ekspressbusstopp (tidligere Skjærvik, nå Ikea).
0.NF 5 er området på nordsiden av Billingstadsletta. Vi ønsker at det i likhet med dette området,
åpnes for boligbebyggelse også på sørsiden av Billingstadsletta. Det forutsettes at næringsformål
også i fremtiden vil utgjøre en stor andel av arealbruken i de tre delområdene, men det er ønskelig at
det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel legges tilrette for at næringsformål kan suppleres
med boligformål. Området vil med en vertikal integrasjon kunne romme både næringsvirksomhet på
nedre nivå mot Billingstadsletta og skjermede boligområder på øvre nivå. Eksisterende grøntstruktur
legger til rette for god tilgjengelighet fra boliger på et øvre nivå. Organisering av bebyggelsen i
kvartaler og eksisterende topografi reduserer støy fra E18 og Billingstadsletta. Introduksjon av
boligformål i området, vil sammen med planer for opprusting av offentlig byrom og grøntstruktur,
skape et mer aktivt og vitalt område med flere servicetilbud som også vil styrke eksisterende og ny
næringsvirksomhet.
Beliggenhet og størrelse
Området utgjør ca. 90 daa.
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Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.
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Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.
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Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.
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Eiendoms- og eierforhold
Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

39/6

Nesbruveien 19

She Slependen AS

39/5

Nesbruveien 33A

She Slependen AS

39/1169 og 39/456

Nesbruveien 33B

She Slependen AS

39/462

Nesbruveien 33C

She Slependen AS

39/88

Nesbruveien 35

She Slependen AS

39/521

Billingstadsletta 14-18

Billingstadsletta 14-18 AS

39/1024 og 39/1710

Billingstadsletta 22

Billingstadsletta 22 AS

39/1062

Billingstadsletta 24 A

Bua 1 AS

39/540

Billingstadsletta 24 B

Billingstadsletta 24 AS

39/459

Billingstadsletta 26

Billingstadsletta 26 AS

39/1958

Billingstadsletta 26

A. Falkenberg Eftf AS

39/825

Billingstadsletta 30

A. Falkenberg Eftf AS

39/16 og 39/138

Billingstadsletta 38

Pals Eiendom AS

Dagens arealbruk
Området er i dag anvendt til en blanding av handel, lager og produksjon. Virksomheten kjennetegnes
av store og relativt lukkede bygningsvolum. Bygningsmassen i stor grad utidsmessig og med lav
kvalitet på fasader og materialer. Uteområdene er i all hovedsak anvendt til utelagring,
avfallshåndtering og parkering. Det er lite innslag av vegetasjon eller andre landskapskvaliteter.

Prinsipper for vern
Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema

Hva

Avstand

Kulturminner/kulturmiljøer

Nei, ingen kjente
kulturminner

Biologisk mangfold

Nei, bebygget eller
asfaltert område

11

Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Vassdrag

Nei

Marka

Nei

Strandsonen

Nei

Matjord

Nei

Friluftsområder

Nei

Utbyggingsområdets beliggenhet
Tema

Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca 2,4 km og 30 min til Holmensenteret

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca 2,4 km og 7 min til Holmensenteret

Adkomst fra offentlig veg

Flere avkjørsler fra Billingstadsletta, i tillegg
til atkomst fra Nesbruveien

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

Området ligger inntil Billingstadsletta med
bussholdeplasser og gang-/sykkelvei

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

Området ligger inntil grøntområdet som
strekker seg fra Holmen kirke og øsyover til
IKEA, kun gangsti.

Avstand til strandsonen

Ca 200 meter til Slependrenna

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

Holmen og Mellom-Nes skole ligger begge i
om lag 1.5 km og 20 min gangavstand.
Delvis opparbeidet gang- og sykkelvei

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

Holmen og Mellom-Nes skole ligger begge i
om lag 1.5 km og 20 min gangavstand.
Delvis opparbeidet gang- og sykkelvei

Ikke relevant

Området er i dag kjennetegnet av en uklar identitet og tilhørighet. Virksomhetene retter seg mot
regionale og bilbaserte kunder. Områdene er innkapslet i tung trafikkinfrastruktur og forbindelsene
innenfor området og til tilgrensende nabolag er preget av barrierer og dårlig tilrettelegging for
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gående og syklende. Ved å etablere et tydelig fotgjengerprioritert byrom på langs av området fra øst
til vest, vil områdets indre sammenheng og egenidentitet styrkes. Ved å utvikle byrommet som en
attraktiv forbindelse, oppholds- og aktivitetssone, vil det bidra til å endre stedets omdømme og
karakter. Ved å utvikle tilbudet fra kun regionalt relevante virksomheter til også å omfatte handel,
service og bevertning rettet mot lokalbefolkningen i et nærsenter, vil stedet kunne bli et målpunkt og
et felles møtested for de omkringliggende sub-urbane boligområdene.
Ved å etablere et mer urbant og gang-/sykkelprioritert område, vil området og dets kvaliteter kunne
danne basis for en videre prosess for å redusere barrierer og styrke forbindelser til nærliggende
bolig- og næringsenklaver slik at Billingstadsletta integreres romlig og funksjonelt i omgivende
landskap og byggeområder, framfor å fremstå som en integrert del av det regionale
motorveisystemet.

Fareområder
Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Tema

Avstand til fareområde

Ras og skred

Ikke relevant

Grunnforhold

Undersøkes

Overvann/flom

Noen utfordringer registrert

Flo

Ikke relevant

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Det vil tilrettelegges for lokal
overvannshåndtering med
infiltrasjon i grunnen,
fordrøyning og flomveier

Bebyggelse og utnyttelse
Det vil tilrettelegges for en stor grad av fleksibilitet i utvikling av området. Det er eksisterer en rekke
ulike grunneiere og virksomheter med ulik tidshorisont. Intensjonen er å utvikle en blandet bolig- og
næringsstruktur. Kontor- og handelsvirksomhet vil i all hovedsak være samlet i den østre delen av
området. En tverrforbindelse gjennom området fra Billingstadsletta til Nesbruveien til i stor grad også
bli et skille mellom et rent næringsområde i øst og et boligområde i vest med næringsvirksomhet i
form av handel, showroom og service i en base, en underetasje, mot Billingstadveien.
Utnyttelsen og byggehøyder i området vil i stor grad være styrt av krav til utearealer og solinnfall i
KDP Holmen Slependen, men utfra de endringer som har funnet sted siden KDP’en ble laget (og hvor
det heller ikke var vurdert boliger i dette området), vil det være relevant å drøfte en noe høyere
utnyttelse og enkelte høyere bygg for å reflektere områdets posisjon i «bybåndet».
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Trafikk og adkomst
Eksisterende atkomster til området forutsettes opprettholdt. Eventuelt endringer vil i første rekke
forutsettes gjennomført som del av Vestkorridorutbyggingen. For gående og syklende forutsettes det
opparbeidet en trygg og attraktiv indre forbindelse på langs av området, med tverrforbindelser til
aktuelle målpunkt.
Områdets endring vil i liten grad påvirke trafikksituasjonen. Det er et stort antall parkeringsplasser i
området i dag og virksomhetene av industriell karakter generer relativt mye trafikk. På sikt
forutsettes det gjennomført tiltak som sikrer at mobilitetsbehov i stor grad ivaretas gjennom bedre
gang, sykkel og kollektivløsninger. Det er en primær oppgave for utbyggingen av området å sikre
vesentlig tryggere og bedre forbindelser innad i området, til kollektivreisemidler og til aktuelle
målpunkt som skoler og barnehager. Området ligger inntil Holmen kirke-området uten noen
trafikkbarrierer og det gir gode muligheter for å etablere trygge og attraktive gangveier.

Terreng
Utvikling av området er basert på et konsept hvor nivåforskjeller mellom Nesbruveien og
Billingstadsletta inkorporeres i bebyggelsen og gir muligheter til å etablere to ulike karakter: et boligog nærsenterorientert byrom med bebyggelse på Nesbruvei-nivå og et mer regionalt rettet
næringsvirksomhet mot Billingstadsletta.

Tidsperspektiv
Det er et sterkt ønske om å starte utviklingen av området så snart som mulig. Det vil i noen grad
kunne finne sted med dagens reguleringsplan i øst, hvor det er regulert for blandede næringsformål
som detaljhandel og kontor, men i øvrige deler av området vil endringen i arealbruk til å inkludere
boliger tilsi behov for omregulering. Det er varierende tidsperspektiv på endring av dagens
virksomhet i de ulike feltene, men enkelte grunneiere vil ønske å igangsette reguleringsplanprosesser
i løpet av inneværende år.
Utviklingen av området er basert på eksisterende trafikksystem, men med fleksibilitet til å kunne
inkorporere eventuelle endringer i lokalveisystemet som måtte komme som del av
Vestkorridorutviklingen.

Økonomi
Den sterke veksten generelt i Osloregionen og spesielt den store etterspørselen etter boliger som
tilliggende områder – som Billingstad Vest – har opplevd, tilsier at det kan være et økonomisk
grunnlag for å gjennomføre intensjonene som foreligger om utbygging og opprusting av området
gjennom et betydelig innslag av boliger.
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Vedlegg illustrasjoner til masterplan / designhåndbok

Illustrasjonsplan

15

Illustrasjonsplan satt inn på vertikalfoto av eksisterende situasjon

Diagram / prinsipp arealbruk
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Tverrsnitt, sett vestover gjennom Nærsenteret og ny trappeforbindelse mellom nr 14 og nr 16

Tverrsnitt, sett vestover, gjennom typisk boligkvartal.
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Perspektiv sett østover i det langsgående byrommet.

Oversiktsperspektiv
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no
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1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 15. september2020.Innspilletskalfølgeinnholdet i denne
malen.Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspillet
for å kunnegjøre de nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.være kartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
periodenseptember-oktoberi år.

1 .1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringer fra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1 .2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viserframtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk,samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvise hovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behovdetaljere kommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Hvalstad Forretningsbygg AS
Kontaktperson: Paal-Christian Hansen
Adresse: c/o Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 911 98 843
E-post: pch@foyentorkildsen.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma: Code Arkitektur
Kontaktperson: Julian S. Lynghjem
Adresse: Akersgata 16, 0158 Oslo
Telefon: 920 83 620
E-post: jl@code.no

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel

Alle arealinnspillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.
1. Påhvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
Eiendommeneligger innenfor det prioriterte vekstområdetsom strekkersegfra Holmentil Nesøya.
Det er mindre enn 1 km til Hvalstadstasjon,og det er godebussforbindelserfra Holmen(høyfrekvent
buss)og Ravnsborgbusstopp.
Områdetrundt Hvalstadhar en høy andel eneboliger.I følge kommuneplanener det ønskeligå
planleggefor et mer aldersvennligsamfunn.Dette innebærerblant annet å øke andelenleiligheter
som bygges,spesielti nærhetenav kollektivknutepunkterog i forbindelsemed privat og offentlig
tjenesteyting.Det er i dag lokalisertmatvarebutikk(KIWI)i underetasjeni Smedsvingen4. Denneer
påtenkt videreført. Det kan tenkestilrettelagt for andre private og/eller offentlige tjenester ved en
fremtidig utvikling til bolig/næringfor eiendommene.Eksisterendebensinstasjonplanleggesfjernet i
en ny reguleringsplanfor eiendommene.
Eiendommenei Smedsvingenhar i dag en relativt lav arealutnyttelse,samtidigsom det er en
målsettingi kommuneplanenå sikreat denneer høyerei nært kollektivknutepunkterog hvor det er
kort vei til skoleog idrettstilbud. Bebyggelseni Smedsvingenfremstår som utdatert og lite
strukturert, og en videre utvikling til kombinert bolig/næringvil kunneløfte området betydelig.
Transport
AskerKommunehar som mål at kollektivsystemet,sammenmed gang-og sykkelvei,skalvære det
primære transporttilbudet i AskerNord. Det er videre en forutsetning i gjeldendekommunedelplan
for området at prosjekterikke tilfører ny biltrafikk før ny E18forbi Holmener etablert/sikret. Det
aktuellearealet i Smedsvingener regulert til næringog bensinstasjon.Nettoeffekten av å fjerne
bensinstasjonenog erstatte den med leiligheter vil værenøytral eller positiv mht. biltrafikken til og
fra området i Smedsvingen.Enutvikling i tråd med vårt innspill kan såledeskunne igangsettesfør ny
E18er på plass.
Miljø/Natur
Områdetliggersentralt til og berører ikke sårbarnatur.
Etableringav sentralt beliggendeleiligheter er et mål for å reduserebelastningenpå miljø og natur.
Til tross for at området liggerrelativt nært E18er det ikke støy fra motorveien.Det er imidlertid støy
fra Kirkeveien,men ikke mer enn at det kan håndteresgjennombygningsmessige
tiltak i et fremtidig
prosjekt; det er rød sonei randenav prosjektetog gul soneet godt stykkeinn på området.
Skole/fritid
Eiendommenei Smedsvingenliggerkun noen hundre meter fra Torstadungdomsskoleog i
gangavstandtil Hvalstadbarneskole.Det er kort vei til Holmenog idrettsanleggeneder.

2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelle transportløsninger.
Kommunenssenterstrukturleggeropp til en vekstrundt Holmenog i beltet som går mot Landøya.
Nærmestetogstasjoner Hvalstadstasjon.Innspilletligger såledesi et prioritert vekstområdeog
fremtidig ny bebyggelsevil ikke genereremer trafikk enn det som genereresfra eiendommeni dag.
Til Hvalstadstasjoner der 800 meter i luftlinje (950 meters gange):

Til Ravnsborgbusstoppi Kirkeveiener det 10 meter i luftlinje:

FraRavnsborgbusstoppmed buss707 er det 8 minutter til Askersentrum og 16 minutter til Sandvika
stasjon.Bussenhar en frekvenspå 4 avgangeri timen morgenog ettermiddag.
Samfunnsdelenav kommuneplanentrekker frem maksavstandtil Hvalstadstasjonpå 1 km for
fortetting. Prosjektetliggerinnenfor dette og har i tillegg svært god bussforbindelser.
Måletfor de Rikspolitiskeretningslinjerfor samordnetareal-og transportplanlegginger å fremme
samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,med miljømessiggodeløsninger,tryggelokalsamfunn
og bomiljø, god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.Vi mener at en kombinert bolig- og
næringsutviklingi Smedsvingenvil kunnetilfredsstille disseretningslinjene.Planområdethar korte
avstanderi forhold til dagligegjøremålsom matbutikk, idrettspark,senter og arbeidsplass.Disse
kriteriene vektleggesi samfunnsdelenfor å oppnåsamordnetareal-og transportplanlegging.

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

Bakgrunnog hensikt

Eiendommenei Smedsvingenliggersentralt til innenfor det i samfunnsdelengulmarkerte
vekstområdetsom går fra Holmenog videre opp til Hvalstad.Eiendommeneer i dag regulert til
næringsformål,men eiendommenhar en lav utnyttelse. Eksisterendebygningsmasse,
som primært
består av kontorer, er uhensiktsmessige
og lite attraktive for seriøseleietakere.Det liggeren
bensinstasjonpå området, hvor leieforholdet kan siesopp av hjemmelshaver.Dette åpner opp for
nye utviklingsmuligheterfor eiendommenei Smedsvingenspesieltog området forøvrig.
Innspilletgår i hovedsakut på å kunneutvikle eiendommenei Smedsvingenmed næringi bunn og
med attraktive boliger i etasjeneover. Næringsvirksomheten
vil henvendesegmed adkomstfra
Kirkeveien.Kiwi vil som i dag værehovedleietakeri næringsdelen.Boligdelenplanleggesmed
adkomstfra baksiden(mot nord).
Vi ønskerå tilretteleggefor et bærekraftigog stedligtilpassetnæringsog boligprosjektsom følger
opp intensjonenei gjeldendekommunedelplanfor Holmen-Slependen.
Innspilletvil bidra til utvikling
av attraktive boliger som treffer behoveti Askergenereltog Holmenspesielt.Det vil ogsåbidra til en
variert og sammensattboligutviklingi kombinasjonmed næring.

Hva er bakgrunnenforog hensiktenmed arealinnspillet.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Områdetutgjør ca. 8,5 daa.
Figur1 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed grunnkart som underlag.(tilpassesstørrelsepå
området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur2 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed kommuneplansom underlag.(tilpassesstørrelsepå
området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur3 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed gjeldendereguleringsplansom underlag.(tilpasses
størrelsepå området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

28/292

Smedsvingen2

HvalstadForretningsbyggAS

28/298

Smedsvingen4

HvalstadForretningsbyggAS

28/43

Smedsvingen6

Ivar LarsFallet

28/20 + deler av 119/1114

Parkeringsplass
+ veiareal

Askerkommune

2.5

Dagensarealbruk

Områdetbrukesi dag til bensinstasjon,kontor og butikk.

2.6

Prinsipperfor vern

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Peishuset

Del av området

Peishuset
(Smedsvingen6)
er ikke registrert
som kulturminne,
men er på mange
måter et
landemerkesom
kan ønskesbevart.
Tenkt framtidig
utvikling av
eiendommenei
Smedsvingenhar
fleksibilitet til å
håndtereen
eventuellbevaring
av eksisterende
bebyggelsei nr. 6.

Biologiskmangfold

Det er lite
vegetasjonpå
området i dag.

Vassdrag

Ikke relevant

Marka

Ikke relevant

Strandsonen

Ikke relevant

Matjord

Ikke relevant

Friluftsområder

Ikke relevant

2.7

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

Det er 1000meter til HolmenSenterog ca.
12 minutter å gå. Det er matvarebutikksom

del av senteret.Det er under 950 m til
Hvalstadstasjon.
Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

1 km

Adkomstfra offentlig veg

10 m

Gangavstandtil nærmeste
Det er 10 meter til bussog 950 meter til
kollektivknutepunkt,og er det
tog.
opparbeidetgang-og sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

Det er flere grøntområderi nærheten,med
bl.a. områdenebak HolmenIdrettshall (ca.
1 km) og Skaugumsåsen
(ca.1 km)

Avstandtil strandsonen

Det er ca. 1 km til attraktive
rekreasjonsområderved Holmenskjæret.

Gangavstandtil barneskole,og
er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Det er ca. 1,3 km til Hvalstadbarneskole.
Det er opparbeidetgangveitil skolen.

Gangavstandtil ungdomsskole Torstadungdomsskoleligger 450 meter
og er denne trygg (opparbeidet unna Smedsvingen.Det er opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)
gangveitil skolen.

Beskrivmed egneord området i en større sammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.
Områdeter i dag kjent «Bensinstasjonen
på Hvalstad»og «KIWI’npå Hvalstad».Områdetligger ved
innkjøringentil Torstadungdomsskoleog liggertett på Ravnsborggartneri og ogsåNye Vakåsvei. I
umiddelbarnærhet til Smedsvingenliggerdet ogsåflere boligområder.Avstandtil Hvalstad
barneskoleer ca. 1,3 km. Det er stor mangelpå leiligheter i området,og en utvikling av området til
en kombinasjonav bolig og næringkan værenaturlig. Slikvi vurderer situasjonen,vil ikke en
realiseringav et kombinert bolig- og næringsprosjekti Smedsvingenvære avhengigav ny E18,ved at
den samledetrafikkmengdenvil bli redusertsammenlignetmed dagenssituasjon,som følge av at
bensinstasjonenplanleggesnedlagt.

2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.

Tema

Avstandtil fareområde

Rasog skred

Ikke relevant

Grunnforhold

Ikke relevant

Overvann/flom

Ikke relevant

Flo

Ikke relevant

2.9

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Bebyggelseog utnyttelse

Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.

Hensiktener åomregulereområdetfra næringtil bolig/næring.Vi tenkerossdetteløst meden ren
næringssokkel(Kiwi) i førsteetasje,med avtrappendeog terrassertboligbebyggelseover. Vi ønskerå
utnytte områdetssør - sørvestligehenvendelsei møtemedsituasjonenstopografiog plasseringi
landskapet.Vi serfor ossområdetutviklet som en tilbaketrukketsituasjonmedsmåskaligbebyggelsei
inntil 3+1 etasjerog meden områdeutnyttelse
(BRA) på 125 –150%.
Ved påtenktutnyttelsekan områdetgi i størrelsesorden
90 leiligheterfordelt på 6-7.000kvm BRA
bolig og i størrelsesorden
1.500kvm BTA næringi underetasjen.

2.10

Trafikk og adkomst

Er det adkomsttil området i dag eller forutsettesopparbeidelseav ny adkomstfor kjørendeog/eller
gående?Om behovfor etableringavny adkomstredegjørfor og vis på kart hvordandette er tenkt
løst.
Det er god adkomsttil området i dag,og innkjøringtil næringsdelener påtenkt der hvor innkjøringtil
bensinstasjonener i dag.Adkomsttil den boligdelener tenkt lagt til baksidenav området og vendt
mot tilstøtende boligområder.
Innebærerarealinnspilletendringeri trafikksituasjonen?Stenging/åpningav vei, behovfor gang- og
sykkelveieller fortau, vesentligtrafikkøkning,endringi adkomstforhold.Berøresskolevei.For
boligområder- er det sikkerskoleveifra planområdettil barne-og ungdomsskole.
Områdeter godt utviklet i forhold til veier og gangveier.Det går skoleveiforbi Smedsvingen,og dette
må hensyntasi planarbeidet.Det er sikkerskoleveitil bådenærliggendebarne-og ungdomsskole.
Arealinnspilletpåvirkerikke i negativretning samlettrafikkmengdei området, ei heller belastningen
på E18.

2.11

Terreng

Dersomarealinnspilleter utfordrendei forhold til terreng må det leggesved snitt som viserhvordan
tiltaket inkludert adkomster tilpassesterrenget.
Arealinnspilleter ikke utfordrende i forhold til terrenget, men vi vil bruke eksisterendeterreng til å
skapeet best mulig prosjekt.Med adkomstfra nedsidenfor næringsdelenog fra baksidenfor
boligdelen,vil dette gi en naturlig og god bruk av områdetshøydeforskjeller.

2.12

Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiver det ønskeligat området utviklesog kjennerderetil utfordringer som
kan hindre ønsketfremdrift.
E18bør ikke leggehindringeri veien for en omdisponeringav arealet,da foreslåtte endringer
forventeså reduseretrafikken til og fra området.
Skolekapasitetpå bådebarne- og ungdomstrinnetsynestilfredsstillendede nærmesteårene.
Storedeler av eksisterendebygningsmasse
står ledig, og det er et ønskeom å få ryddet opp i dagens
bebyggelseog sørgefor en mer hensiktsmessigutnyttelse av eiendommene.Det er derfor ønskelig
med en normalt god fremdrift i omdisponeringenav området.

2.13

Økonomi

Er økonomiskekonsekvenserfor planinitiativet vurdert?
De overordnedeøkonomiskekonsekvenserer vurdert som tilfredsstillende.Boligutviklingi Hvalstad/Holmen-området gir normalt mulighet for å realisere prosjekter innenfor normalt tilfredsstillende
økonomiskerammer.

2.14

Vedlegg

1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
målestokk1:1000
2. Eventuelleutredningereller annenrelevantdokumentasjon

Asker kommune,
Katrineåsveien 20,
3440 Røyken
E-post: post@asker.kommune.no

Storebrand ASA eier gjennom forskjellige selskaper bl a Holmengata 6, gnr 27 bnr 5 (Holmensenteret
I), Vogellund 6, gnr 1 bnr 4 (Holmensenteret II) og Vogellund 31, gnr 1 bnr 433. Vi har nedenstående
merknader til planprogrammet for ny arealdel av kommuneplanen (KPA) for Asker kommune.

Gjeldende arealplaner
Eiendommene ligger innenfor kommunedelplan for Holmen og Slependen vedtatt 29.1.2013, med
plankart datert 1.11.2012 sist endret 29.1.2013 og tilhørende planbestemmelser datert 4.1.2013.
I kommuneplanens arealdel for 2018-2030, vedtatt av Asker kommunestyre 14.11.2017, heter det i
pkt 4, om forholdet til gjeldende planer, at Kommunedelplan for Holmen – Slependen gjelder i sin
helhet.
Kommunedelplanen forutsetter at Slemmestadveien omlegges og henger sammen med planene for
E18 gjennom området. Storebrand ønsker å initiere reguleringsplanarbeid innenfor
kommuneplanens område, så snart tiden er moden for dette.

Kommuneplan for Asker 2020-2032
Kommuneplan (samfunnsdelen) for Asker 2020–2032 ble vedtatt av Asker kommunestyre 9.6.2020. I
planen er Holmenområdet medtatt og omtalt, og i planprogrammet for ny KPA er det vist hvordan
Holmenområdet skal ha sin plass i senterstrukturen i kommunen.
Gjeldende kommunedelplan for Holmen – Slependen oppfyller de viktigste ambisjonene for
bærekraftig samfunnsutvikling som uttrykkes i den vedtatte samfunnsdelen av kommuneplanen, der
denne har henvisninger til FN’s bærekraftsmål som kommunedelplanen fra 2013 naturligvis mangler.
Planprogrammet viderefører senterstrukturen fra tidligere Asker og som viser Holmen som prioritert
vekstområde. Storebrand mener at Holmenområdet har betydelig potensial for å utvikles helt i tråd
med dagens ambisjoner for Asker som en framtidsrettet og bærekraftig kommune («mot 2032»), at
områdets videre utvikling skal skje gjennom gode medvirkningsprosesser og samarbeide, og med
handlingsplaner for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Holmenområdet har alle
forutsetninger for å bli attraktivt og klimavennlig.
Planprogrammets (på side 7) beskrivelse av senterstrukturen i Asker kan med fordel spisses i
kommuneplanens arealdel når den nå revideres. Storebrand peker særlig på hvordan nyere erfaring,

ikke minst fra Asker sentrum, med funksjonsblanding i programmet og aktive førsteetasjer, og fokus
på hvilke kvaliteter på bakkeplan og hvilke møtesteder som skape attraktive lokalsentra.
Det fremgår ikke av planprogrammet hvordan det er tenkt at den nye KPA skal forholde seg til
gjeldende planer, og Storebrand vil foreslå at dette løses på samme måte som i gjeldende KPA for
(den tidligere) Asker kommune.
For Askers lokalsentra bør KPA etablere et høyt ambisjonsnivå, som gjennom fuksjonsblanding,
gode byrom og aktive førsteetasjer sikrer attraktive og tidsmessige steder.

13.09.20

Richard K. Kruse / richard.kristensen.kruse@storebrand.no

Innspill til kommuneplanensarealdelfra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: BjørnZachrisson
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:

Vendelveien37, 1397Nesøya

Telefon:

46290000

E-post:

bjornzachrisson@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

3. Skrivditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Jeg støtter Askers ordfører Lene Conradi, leder av bygningsrådet i Asker Nina Holmen og gruppeleder
Kari Sofie Bjørnsens (H) innlegg i Budstikka 22.8.2019 om at Brønnøya bør ha fleksibel bruk, der eier
selv kan velge om det skal være fritidsbolig eller vanlig bolig slik Asker kommunestyre fastslo i 2019:
«Lene Conradi, Nina Holmen og Kari Sofie Bjørnsen (H), ordfører i Asker, leder av bygningsrådet i
Asker og gruppeleder
22. august 2019, kl 08:05
Vi ser behovet for en helhetlig bolig- og fritidsboligpolitikk i vår nye kommune. Dette behovet
forsterkes i saken om Brønnøya. Den viser feil registrering av helårsboliger forut for reguleringsplanen
av 1995.
Ved gjennomgang av planhistorikken for Brønnøya (som fremkommer i kommunens saksfremlegg
med vedlegg ved behandling av Brønnøya i 2018 og 2019), kan vi konstatere at det helt fra den første

reguleringsplanen ble vedtatt for Brønnøya i 1929 og frem til 1995, gjaldt en lik regulering for alle
øyas parseller med rett til villamessige eneboliger.
Status på øyas bebyggelse var altså ikke fritidsbebyggelse før man startet kommuneplanarbeidet i
1990. Regulering til fritidsbebyggelse skjedde først ved vedtaket i 1995.
Vårt viktigste anliggende i saken om Brønnøya i kommunestyret 11. juni i år var å innrømme feil. Vi
har definert feil bostatus gjennom svært mange år og medvirket til en forskjellsbehandling av
Brønnøyas grunneiere. I vedtaket erkjenner kommunestyret at reguleringsplanen for Brønnøya av
1929 var en plan for villamessig boligbebyggelse. Dette gjaldt frem til nytt reguleringsvedtak i 1995
hvor arealformålet ble definert som fritidsbebyggelse.
Kommunen til folket på Brønnøya: – Beklager, vi har gjort feil
Dette er stadfestet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen, både i 1982 og 1991 hvor vi
siterer følgende: «Av saksdokumentene fremgår det at gjeldende reguleringsplan for Brønnøya er
stadfestet 24. juli 1929.» Og videre: «Parsellene skal bebygges villamessig med en frittliggende
enebolig i høyst en og en halv etasje».
Kommunestyrets oppdrag av 17. april 2018, der bygningsrådet skulle følge opp som en egen sak å
avklare om det var skjedd feil ved registrering av helårsboliger i forbindelse med planprosessen forut
for 1995-planen, anses dermed å være ivaretatt.
Samarbeid om felles mål er viktig
I kommunestyret 11. juni i år besluttet vi at temaet fleksibel arealbruk bolig/fritidsbolig skal følges
opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker. Kommunestyrets prinsipielle føringer for
regulering av Brønnøya, vedtatt 25. august 2009, tas med videre i den nye kommuneplanen.
Vi har i dag 4.000 fritidsboliger som vi mener bør være gjenstand for et fleksibelt arealformål med
gode bestemmelser som ivaretar biologisk mangfold, skjøtsel og miljø, med tilknytning til vann og
avløp.
Det er flere eksempler på at fast bostatus kan være like ivaretagende med hensyn til skjøtsel og sårbare
områder som fritidsbebyggelse. Samarbeid om felles mål er viktig, det viser blant annet flere øyer i
Stockholms skjærgård. Så lenge hensynene til naturmangfold og god skjøtsel blir ivaretatt, og det er
orden på vann og avløp, syns vi det er fint om folk kan velge selv om de vil bo i en fritidsbolig eller
«vanlig» bolig.
Ingenting av dette endrer Asker Høyres syn på Brønnøya: Asker Høyre er garantist for et grønt og
bilfritt Brønnøya.»

Innspill til kommuneplanensarealdelfra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: CamillaZachrisson
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:

Vendelveien9B, 1397Nesøya

Telefon:

46290000

E-post:

camillazachrisson@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

3. Skrivditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Jeg støtter Askers ordfører Lene Conradi, leder av bygningsrådet i Asker Nina Holmen og gruppeleder
Kari Sofie Bjørnsens (H) innlegg i Budstikka 22.8.2019 om at Brønnøya bør ha fleksibel bruk, der eier
selv kan velge om det skal være fritidsbolig eller vanlig bolig slik Asker kommunestyre fastslo i 2019:
«Lene Conradi, Nina Holmen og Kari Sofie Bjørnsen (H), ordfører i Asker, leder av bygningsrådet i
Asker og gruppeleder
22. august 2019, kl 08:05
Vi ser behovet for en helhetlig bolig- og fritidsboligpolitikk i vår nye kommune. Dette behovet
forsterkes i saken om Brønnøya. Den viser feil registrering av helårsboliger forut for reguleringsplanen
av 1995.
Ved gjennomgang av planhistorikken for Brønnøya (som fremkommer i kommunens saksfremlegg
med vedlegg ved behandling av Brønnøya i 2018 og 2019), kan vi konstatere at det helt fra den første

reguleringsplanen ble vedtatt for Brønnøya i 1929 og frem til 1995, gjaldt en lik regulering for alle
øyas parseller med rett til villamessige eneboliger.
Status på øyas bebyggelse var altså ikke fritidsbebyggelse før man startet kommuneplanarbeidet i
1990. Regulering til fritidsbebyggelse skjedde først ved vedtaket i 1995.
Vårt viktigste anliggende i saken om Brønnøya i kommunestyret 11. juni i år var å innrømme feil. Vi
har definert feil bostatus gjennom svært mange år og medvirket til en forskjellsbehandling av
Brønnøyas grunneiere. I vedtaket erkjenner kommunestyret at reguleringsplanen for Brønnøya av
1929 var en plan for villamessig boligbebyggelse. Dette gjaldt frem til nytt reguleringsvedtak i 1995
hvor arealformålet ble definert som fritidsbebyggelse.
Kommunen til folket på Brønnøya: – Beklager, vi har gjort feil
Dette er stadfestet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen, både i 1982 og 1991 hvor vi
siterer følgende: «Av saksdokumentene fremgår det at gjeldende reguleringsplan for Brønnøya er
stadfestet 24. juli 1929.» Og videre: «Parsellene skal bebygges villamessig med en frittliggende
enebolig i høyst en og en halv etasje».
Kommunestyrets oppdrag av 17. april 2018, der bygningsrådet skulle følge opp som en egen sak å
avklare om det var skjedd feil ved registrering av helårsboliger i forbindelse med planprosessen forut
for 1995-planen, anses dermed å være ivaretatt.
Samarbeid om felles mål er viktig
I kommunestyret 11. juni i år besluttet vi at temaet fleksibel arealbruk bolig/fritidsbolig skal følges
opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker. Kommunestyrets prinsipielle føringer for
regulering av Brønnøya, vedtatt 25. august 2009, tas med videre i den nye kommuneplanen.
Vi har i dag 4.000 fritidsboliger som vi mener bør være gjenstand for et fleksibelt arealformål med
gode bestemmelser som ivaretar biologisk mangfold, skjøtsel og miljø, med tilknytning til vann og
avløp.
Det er flere eksempler på at fast bostatus kan være like ivaretagende med hensyn til skjøtsel og sårbare
områder som fritidsbebyggelse. Samarbeid om felles mål er viktig, det viser blant annet flere øyer i
Stockholms skjærgård. Så lenge hensynene til naturmangfold og god skjøtsel blir ivaretatt, og det er
orden på vann og avløp, syns vi det er fint om folk kan velge selv om de vil bo i en fritidsbolig eller
«vanlig» bolig.
Ingenting av dette endrer Asker Høyres syn på Brønnøya: Asker Høyre er garantist for et grønt og
bilfritt Brønnøya.»

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:ØyvindMoen
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:Ottes Vei 7
Telefon:40047667
E-post:oyvindmoen1980@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

X

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

3.1 Bakgrunn og kortfattet oppsummering
Eiendommen (40/423) ble regulert til bolig og skilt ut fra hovedbølet etter krigen.
Boligformålet ble opprettholdt for eiendommen ved kommunedelplanen vedtatt i 1996. Deler
(ca 50%) av denne eiendommen ble deretter, i kommuneplanen, vedtatt i 2002, avsatt til
friområde, basert på ett reguleringsplan forslag som på det tidspunktet var til høring og
behandling. Den reguleringsplanen ble vedtatt i 2005. Eiendommen er opparbeidet med
plen/hage samteng, og gir offentligheten ingen disposisjonsrett etter friluftsloven. Regulering
til Friområde forutsetter offentlig ervervelse av eiendommen etter gjeldene plan og
bygningslov, og SKAL erverves av kommunen (Ref Miljøverndepartementets Planveileder T1480 Kapittel 5 - 5.3.7.1 ).
Kommunen har hatt 10år med mulighet for å erverve eiendommen ved tvang
(ekspropriasjon). Eierene av eiendommen har aktivt tatt dialog med kommunen for ett slikt
erverv, både før og etter 10-års fristen. Kommunen, ved eiendomsavdelingen, har ved flere
anledninger avvist offentlig erverv, og ønsker ikke å gjennomføre denne delen av
kommuneplanen og reguleringsplanen.

Som en konsekvens, har eierne også tatt initiativ til dialog med planavdelingen og
Seksjonsleder Plan for å finne gode løsninger. Den 12.09.2018 ble det gjennomført ett
sonderingsmøte med Seksjonsleder Plan, Erling Guderud, ved Asker Kommune sine
kontorer.
Det er Seksjonsleder Plan sine innspill fra 12.09.2018 som presenteres i dette innspillet til
kommuneplanen.
Fra sondering møtetble planavdelingens innspill oppsummert og konkludert;
•

•

Planavdelingenvil ikke anbefaleen fullstendigomdisponeringfra friområde til bolig. Grunnet
sakensbakgrunn,varplanavdelingenvillige til å besørgeen politisk vurdering,dersomeierne
startet en omreguleringsprosess.
Somalternativ til fullstendigomdisponering,kunne planavdelingenfagliganbefaleen løsning
med delvisomdisponering,der ½ av eiendommenomdisponerestil bolig og innlemmesi 40/423.
Samtidigsom resterende½ del av 40/1795 vederlagsfrittdisponeresav kommunen.

I ettertid av sonderingsmøtet har det blitt gjennomført kommunesammenslåing, og en
omorganisering av rådmannens organisasjon. Vi har blitt informert om at innholdet i våres
dialog med planavdelingen har blittoverført til ny organisasjon gjennom de interne ukentlige
overføringsmøter. Vi har siden oktober 2019 gjentatte ganger tatt kontakt med plan
avdelingen for ett oppfølgingsmøte i den anledning.
Den 10.07.2020 mottok vi et brev fra Asker kommune der omdisponering av friområdet er
tema. I brevet utrykkes det skepsis til en generell omdisponering av arealet.
Vi har forståelse for at kommunen har et annet synspunkt enn oss hva gjelder
arealdisponering. Vi opplever samtidig at kommunens planfaglige vurderinger i brevetikke er
reelle. Kommunen har aldri vist interesse for arealet, hverken mht. overtakelse eller for å
starte en prosess etter dialogsporet.
Naboer og omkringliggende miljø har aldri hatt noen mulighet for opphold, lek og rekreasjon
på området. Kommunens henvisninger til dette argumentet (i tidligere korrespondanse) er
dermed av svært begrenset betydning. Vi viser også til at allmennheten har flere attraktive
områder i umiddelbar nærhet.
Når kommunens «meny» for en fremtidig arealdisponering (i reguleringsplan) av et område
ikke er reell, og når kommunen heller ikke initiere en prosess for overtakelse, ønsker vi som
eiere av arealet å få igangsatt en endringsprosess. For fremtiden vil det være mulig med en
delvis omdisponering, der hensynet til et fremtidig attraktivt område for allmennheten
ivaretas, og der samtidig deler av arealet omreguleres til boligformål, se pkt. 3.2.

3.2. Innspill
I utgangspunktet ønsker eierne av 40/1795 at hele eiendommen tilbakeføres til boligformål,
slik det var før kommuneplanen vedtatt i 2002. Imidlertid er tidligere tilbakemeldinger fra
kommunens reguleringsmyndighet at de kun støtter og er positive til en delvis endring til
bolig, der 50% av arealet forblir avsatt friområde og at dette disponeres vederlagsfritt av
kommunen.
Det foreslås derfor at:
•
•

½ part av eiendommen40/1795avsettessom friområde, der eier stiller eiendommen
vederlagsfritttil kommunensdisposisjon.(sekartutsnitt)
½ part av eiendommen40/1795avsettessom boligformål,og innlemmesi 40/423. (se
kartutsnitt)

Det betyr at:
•
•
•
•

Det opprettes INGENNYboligeiendom
Intensjonenei gammelkommuneplanog reguleringsplanopprettholdes
Planenekan GJENNOMFØRES
med mindre korrigeringer
Innspilletsammenfallermed Kommuneplanenssamfunnsdel

Arealdel nåværende kommuneplan

Innspill til ny kommuneplan

Arealdel nåværende kommuneplan –STORT bilde

Innspill til ny kommuneplan –STORT bilde

4. Avslutning
Vi ber om at kommunen vurderer våre innspill og tar kontakt ved behov. Vi har ved flere
anledninger forsøkt å få til et møte med kommunen der ovennevnte forhold kan være tema.

Vennlig hilsen
Øyvind Moen

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 30.06.2020 15:42:26
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg: Reguleringskart Kadettangen planid 1980008_planområde Asker kommune markert.pdf;
Reguleringsbestemmelser Kadettangen planid 1980008.pdf
Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspillet skal registreres på saksnummer 20/1679

Tilbakemelding/Innspill
Bærum Roklubb ber Asker kommune sikre klubbens regattabane som krysser kommunegrensen mellom Asker
og Bærum. Banen har i alle år vært i bruk og er p.t. merket i sjøen i begge kommuner. Ved en tilfeldighet ble
det kjent at arealbruksformålet ikke er sikret i Asker kommune. Vedlagt følger reguleringskartet over
regattabanen i Bærum der arealet i Asker som ønskes avsatt er markert med rødt, samt
reguleringsbestemmelsene for Kadettangen der §3 definerer regattabanens arealbruk.
Avsender:
Tomas J. Tenden
tenden@me.com
91191669
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

BÆRUM KOMMUNE
Plannummer1980008
I medhold av § 27-2 nr. 1 i Plan- og bygningslovenav 14.06.85nr.77 har Bærum kommunestyre
i møte 24.05.1989godkjent dissebestemmelser.
I medhold av § 28-1 nr. 2 i Plan- og bygningslovenav 14.06.85nr.77 har det faste utvalg for
plansaker i møte 30.08.2007vedtatt som mindre vesentligendring tilføyelse til disse
bestemmelsers§ 7 og § 8 merket med kursiv.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KADETTANGEN
§1
I planområdetkan anleggesidrettsbane,klubbhus,badestrender,
bryggerog regattabanesom
vist på kartet.Hele sjøområdeter regulerttil friområdemed angitteunderformål.
§2
SjøområdeneF1, F7 og F14
Områdeneer regulerttil friområderfor friluftsliv og rekreasjon,herunderbåtbruk.Lederfor
rutetrafikk og kommersielltrafikk tillates i områdeneforutsattmerkingmedbøyersom vist på
planen.Ledeneskal brukesav alle båteri gjennomfarteller medhavnersom mål. Bøyeplasser
tillates ikke.
§3
RegattabaneF6, F8, F10, F11 og F12
Ledenekan krysseregattabanen
i områdeneF6 og F11 somogsåer regulerttil trafikkområde.
Hele regattabanenkan stengesav ved arrangementer.
§4
Småbåthavner F2, F3, F13, F17 og F21
Det tillates ikke flere bryggerenn det som er etablertpr. dagsdato medunntakav områdene
F13, F17 og F21 hvor det er tegnetinn nytt. I områdeF17 tillates ogsåjolleplasserpå
innsidenav øya Danmarkberegnetpå den ytterstebryggen.Bryggenei områdeF13 skal
flyttes innenforområdegrensen.
§5
Badeområder F15, F18, F19 og F20
Områdeneskal merkes.Båttrafikk tillates ikke.
§6
Øyene F4 og F5
Øyeneer regulerttil friområder.Ytterligerebebyggelsetillatesikke.
§7
Kadettangen F22
Områdeter regulerttil friområdefor idrett, turvei, strand, gjestebrygge,adkomstog
parkering.Klubbhus/idrettshustillates innenforbyggegrensen.
Strandområdetkan fylles ut til
områdegrensen.
Det skal anleggestoalettervedgjestebryggenpå Kadettangen

§8
GjestehavnF16
Det tillates oppholdfor småbåteretter tider somfastsettesav havnemyndigheten.
Alle båteneskal leggestil kai på langs.Kun en båt i bredden.
Passasjerbåtene
skal ha egenbrygge.
Bryggeområdetskal utformesihht til prinsippenefor Universell utforming.
Bryggenskal værekleddmedtreverkogsåvertikalt.
I forbindelsemedrammetillatelseskal det leveresinn utomhusplanfor bryggeanlegget.
Denneskal inneholdebeskrivelseav materialer,møbleringog utformingav grøntanlegg.
§9
Havner T2 og T4
I havnenetillates oppholdfor nyttetrafikk og rutetrafikk. Oppholdstidenfastsettesav
havnemyndigheten.
§ 10
Trafikkområder T1 og T3
I områdenetillates alminneligtrafikk til havnene.Hovedadkomsttil anleggenei områdeF22
(Kadettangen)skal væreover T3.

oooOOOooo

Brønnøya Grunneierforening
v/Øyvin Berven
Brønnøyveien 53
1397 Nesøya
Brønnøya 9. september 2020

Til Asker
kommune
Høringssuttalelse til kommuneplanens arealdel 2020 -2032
1. Innledning
Denne uttalelse gis på vegne av våre medlemmer, som alle er grunneiere på
Brønnøya.
Vår medlemsmasse er mangfoldig. Felles bakgrunn er at alle eier
eiendommer på Brønnøya, som i 1929 ble regulert til villamesssig
bebyggelse/boliger. Enkelte fikk ved omregulering i 1995 beholde
helårsstatus, mens andre medlemmer da fikk omregulert sine eiendommer
til byggeområde for hytter. Om lag 60 medlemmer fortsatte å bo i sine hjem
på helårsbasis. Med familie dreier det seg om totalt ca 200 fastboende
personer, som siden 1995 er blitt uberettiget stigmatisert som ulovlig
boende i hytter.
Vi er svært glade for Kommunestyrets nedennevnte føringer fra 2018/2019
om regulering av Brønnøya.
2. Kommunestyrets vedtak av 17.04.2018 i sak om avklaring av videre
prosess for regulering av Brønnøya:
«4. Asker vil være pådriver for at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer
for valgfri bostatus. Kommunen vil ikke iverksette oppfølging av ulovlig
bosetting før slike foreligger.
5. Kommunestyret ber om en egen sak for å avklare om det er skjedd feil ved
registreringen av helårsboliger i forbindelse med prosessen forut for 1995planen.»
3. Kommunestyrets vedtak av 11.06.2019 i sak om registrering av
helårsboliger i forbindelse med 1995-planen:

1

«1. Kommunestyret erkjenner at reguleringsplanen for Brønnøya av 1929 var
en plan for villamessig bebyggelse som gjaldt frem til nytt reguleringsvedtak i
1995. Dette er stadfestet av Miljøverndepartementet i brev til kommunen
både i 1982 og 1991.
2. Kommunestyret erkjenner at omreguleringen i 1995 resulterte i en
forskjellsbehandling av grunneiere som alle tidligere hadde hatt samme
bostatus.
Planen lot 16 eiendommer beholde helårsstatus mens alle øvrige bebygde og
ubebygde eiendommer fikk status som hytteområder.
….
4.Kommunestyrets prinsipielle føringer for regulering av Brønnøya, vedtatt
25.8.2009 tas med videre i den nye kommuneplanen. Dette innebærer blant
annet:
a) Brønnøya skal beholde sin frodige, vegetasjonsrike og landlige karakter
b) Brønnøyas rike naturmangfold skal ivaretas
c)Bebyggelsen skal framstå minst mulig eksponert i landskapet, og
utnyttelsen skal være lav
d) Brønnøya skal være bilfri
e) Det åpnes for en fleksibel arealbruk for samtlige bebygde/ubebygde
tomter, bolig/fritidsbolig
f) Kommunestyret ber om at temaet fleksibel arealbruk bolig/fritidsbolig
følges opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker, jfr. Forslag til
Planprogram for kommuneplan 2020 – 2032.»
4. Fylkesmannens lovlighetskontroll
Fire medlemmer av kommunestyret ba om lovlighetskontroll av
kommunestyrets vedtak pkt.1. Kravet ble behandlet av Fylkesmannen i Oslo
og Viken, som i brev av 03.04.2020 avviste anmodningen. Dette innebærer
at kommunestyrets vedtak av 11.06.2019 er lovlig vedtatt og har et gyldig
innhold som fortsatt gjelder.
Vi kan ikke se at Fylkesmannens vedtak hittil er referert for noen av de
politiske utvalg.
5.Brevene fra Miljøverndepartementet
Som det ses avKommunestyrets vedtak av 11.06.2019 la kommunestyret til
grunn at Miljøverndepartementet i begge sine brev stadfestet hva som var
reguleringsformålet i planen fra 1929. Konklusjonen i brevene var:
«Reguleringsformålet er boligbebyggelse og i utparselleringsbestemmelsenes
pkt 10 heter det bl.a. at parsellene kun kan bebygges villamessig med en
frittliggende enebolig i høyst en og en halv etasje.»
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Grunneierforeningen la frem disse brevene i dialogmøter vi hadde med
representanter fra bygningsrådet, kommuneplansjefen og sjefene i Plan- og
bygningsavdelingen i september 2018. Bygningsrådets ledelse mente at
disse brevene var tilstrekkelig dokumentasjon om hva som var det reelle
reguleringsformål.
6. Någjeldende bestemmelser i kommuneplanen for Brønnøya
Følgende bestemmelse ble fastsatt av kommunestyret sist 14.11.2017:
«Område for nåværende godkjente fritids- og helårsboliger, samt nye slike
etter vilkår og kriterier som fastsettes av bygningsrådet/kommunestyret.»
Som det fremgår, åpner denne bestemmelse for å tilbakeføre/rette status
på eiendommer.
7. Vellets programerklæring
Generalforsamlingen i Brønnøya Vel (øverste organ i vellet som alle øyas
grunneiere er pliktige til å være medlem av) vedtok allerede i 1987en
særskilt programerklæring for arbeid med regulering av Brønnøya.
Erklæringen gjelder fortsatt og går bl.a. ut på:
«Hovedmålsettinger
– Bilfritt miljø opprettholdes
- Brønnøyas særpreg bevares
- Eiendommene brukes og bebygges
….
En fremtidig reguleringsplan bør gi plass for både helårs- og
fritidsbebyggelse
Bebyggelsen skal være frittliggende boenheter på en tomteregulering som
tilsvarer dagens tomtestruktur, og som bevarer øyas særpreg.»
8. Dagens faktiske situasjon
Brønnøya i dag er et velfungerende lokalsamfunn. Det fremstår som et
levende kulturlandskap med en blandet bebyggelse og beboelse på store
tomter som dels har naturtomtpreg, dels består av gamle frukthaver.
Øya har et godt utbygget og vedlikeholdt gangveinett som er til stor glede
for allmennheten som kystkulturstier. I disse Koronatider har
gangtgrafikken blitt mangedoblet av borgere særlig fra Asker, Bærum og
Oslo. Turfolket har opplevd Brønnøya som et attraktivt kulturområde med
biologisk mangfold og en blandet bebyggelse av fritidsdboliger og
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helårsboliger. De største brukere av Brønnøya nå er turfolk; ikke øyas
grunneiere.
På grunn av smittefaren fra mars d.å. har kabelfergen midlertidig ikke vært
i bruk, men flytebroen er inntil videre opprettholdt som på vinterstid. Vellet
har nedlagt et stort arbeid med å elektrifisere kabelfergen, og prøvedrift
synes lovende slik at adkomsten vil bli mer funksjonell i fremtiden. I løpet
av høsten vil et prosjekt med fibernett over hele øya bli fullført til stor glede
for både fastboende og hyttebeboere.
Øyas grunneiere yter stor innsats med å fjerne uønskede planter (som f.eks
canadagullris) på fellesområdene og egne parseller. Dessuten avholdes
årlige ryddeaksjoner med god hjelp av fastboende med traktorer.
Naturreservatene holdes godt vedlike ved hjelp av beitedyr som er
utplassert på reservatene av Fylkesmannen.
9. Brønnøyas reguleringshistorikk
I brev av 02.04 2017 fremla vi for kommunestyret en samlet oversikt
over vår dokumentasjon og påstand om at kommunen i lang tid tolket den
opprinnelige reguleringsplan feil, som en plan for hyttebebyggelse, i stedet
for som en plan for boligbebyggelse. Vi påpekte at kommunen også
feilinformerte fylkesmannen og rettsvesenet om disse forhold. Vi har nå
fått fullt medhold i vår påstand. Kopi av brevet vedlegges.
10. Våre vurderinger
Eiendommene på Brønnøya har helt siden reguleringen i 1929 blitt brukt til
det vi i dag kaller fleksibel bruk. Siden det ikke er boplikt i Asker har
grunneiere fram til 1995, men også senere, benyttet sine eiendomer etter
eget ønske og behov.
Etter omreguleringen i 1995 har det vært knyttet en ulovlighetsproblematikk til det å bo i hytter, selv om det før omregulering utvilsomt
var regulert bare til helårshus, og at ny regulering ikke har tilbakevirkende
kraft på etablert bruk. Denne situasjonen har vært en stor belastning for de
berørte. Det har også medført stor ressursbruk fra kommunens side, fordi
et politisk flertall hele tiden har ønsket å omregulere tilbake til fleksibel
arealbruk.
Vi registrerer og er glade for at den frykten som noen har framprovosert
om at helårs bruk fører til rasering av naturverdier nå er tilbakevist. Nå
erkjennes at skjøtsel av kulturlandskapet trenger mange hender og
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betydelig innsats fra grunneiere, og at tilstedeværelse fra fastboende øker
kunnskap, motivasjon og antall mennesker til faktisk å utføre arbeidet.
Dette levende, sammensatte lokalsamfunnet er det som utgjør den idyll alle
er enige om har en stor verdi, for alle brukergrupper, -fastboende,
fritidsbeboere og besøkende- turgåere.
Vi har med tilfredshet merket oss at kommunestyret i forbindelse med
kommuneplanprosessen har vedtatt en visjon for den nye storkommunen
med bruk av velmente og forpliktende begreper som bl.a. «respekt» og
«raushet». Vi er også glade for at kommunestyret i fjor endelig avklarte hva
som var øyas reguleringsformål i hele perioden 1929 – 1995, og erkjente at
det ble gjort feil ved registrering av helårsboliger ved omreguleringen i
1995.
Vi ser frem til at kommunestyret, bla. ut fra hensynene til tillit og
likebehandling, nå avslutter den langvarige og kontroversielle prosess med
omregulering av Brønnøya ved å oppfylle de føringer og politiske løfter som
følger av ovennevnte politiske vedtak av kommunestyret m.fl.
Vi er for øvrig positive til at kommunestyret vil være pådriver for nasjonale
retningslinjer for valgfri bostatus.
Vi viser til at reguleringen av Brønnøya har vært en usedvanlig langvarig og
kontroversiell prosess med en spesiell forhistorie. Det har vært
ødeleggende for det sosiale miljø på øya, og i dag uforståelig, at grunneiere
som ble likebehandlet fra 1929 til 1995, fra 1995 fikk en ny plan som
innebar en grov forskjellsbehandling av øyas grunneiere.
Vi forventer at det nå snarest rettes opp i den urett som Brønnøyas
grunneiere har blitt utsatt for i flere tiår, og på en slik måte at tilliten til
politikerne kan gjenopprettes.
Med vennlig hilsen
Øyvin Berven (s)
Leder
1 vedlegg
Kopi: Styret i Brønnøya Vel
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Ove Vasbotten (s)
Juridisk rådgiver

Vedlegg

Til Asker kommunestyre
Fra Brønnøya Grunneierforening

Brønnøya 02.04.2017

Ad sak for kommunestyret 4. april 2017:
41/ - Reguleringsplan, områderegulering for Brønnøya - avklaring av videre
prosess
1. GENERELT OM REGULERINGSFORMÅLET
Brønnøya Grunneierforening ved undertegnede tok i 2009 initiativ til å fremme et privat
omreguleringsforslag basert blant annet på visjonen om likebehandling av alle grunneiere og
at reguleringskartet skal stemme med det faktiske terreng. Kommunestyret aksepterte at
vårt reguleringsarbeid ble igangsatt, og kommunestyret fastsatte 25.08.2009 følgende
konkrete føringer for arbeidet




«Brønnøya skal beholde sin frodige, vegetasjonsrike og landlige karakter.
Bebyggelsen skal framstå minst mulig eksponert i landskapet, og utnyttelsen skal
være lav
Brønnøya skal være bilfri
Omreguleringen begrenses til de private tomter, bebygde og ubebygde, som i dag er
regulert til byggeområde. Det åpnes for en fleksibel arealbruk på disse tomter;
boligformål/fritidsboligformål.»

I forbindelse med oppstarten av vårt private reguleringsarbeid bekreftet rådmannen at det
allerede fra 1929 var tillatt å bygge helårsboliger på Brønnøya. I saksfremlegg for
kommunestyret 25.08.2009 oppsummerte rådmannen reguleringshistorikken slik:




1929 – 1965 tillatt å bygge både helårsboliger og fritidsboliger,
1965 – 1995 tillatt med helårsboliger, forbud mot fritidsboliger,
1995 – i dag tillatt med fritidsboliger, forbud mot helårsboliger.

Vi fremmet vårt forslag i november 2011 i samsvar med kommunestyrets føringer, hvoretter
kommunen overtok videre planarbeid med en del vesentlige modifiseringer pga innsigelser
fra Fylkesmannens miljøvernavdeling Fylkeskommunen.
Kommunestyrets reguleringsvedtak 14.06.2016 innebar at utelukkende 19 parseller fikk
fleksibel/kombinert regulering. Reguleringsvedtaket ble opphevet av settesfylkesmannen i
Buskerud 18.01.2017 pga flere saksbehandlingsfeil av kommunen. Saken er sendt tilbake til
kommunen for videre behandling.
Vi oppfordrer kommunen til nå ved den videre behandling å fastholde sine premisser fra
prinsippvedtaket i kommunestyret i 2009 i stedet for å legge seg flate for byråkratene i
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Fylkesmannens miljøvernavdeling. Vi viser til at det følger av forvaltningslovens § 34 at det
skal legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre. Regjeringen har dessuten i
St. Melding nr. 14 (2014- 2015) presisert at kommunalt selvstyre skal tillegges vekt når bruk
av innsigelser vurderes. Det er derfor all grunn for kommunestyret til nå å presisere at det er
kommunestyret som i henhold til plan- og bygningsloven er den eneste og rette kompetente
reguleringsmyndighet til å bestemme over arealbruken i egen kommune. Det er
kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hva arealene skal benyttes til,
herunder hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om
reguleringsplan, herunder også vedtak om reguleringsendringer. Dette gjelder selvsagt også
for Brønnøya.
2. DESINFORMASJON OM OPPRINNELIG REGULERINGSFORMÅL
Bilfri Brønnøya har ved diverse anledninger gjennom en rekke år vist til en
lagmannsrettsdom fra 1993 som de mener har «slått fast» at det opprinnelige
reguleringsformål gikk ut på fritidsbebyggelse. DETTE ER TØV!
Det faktiske forhold er at saken kun gjaldt en enkelt byggesak med krav om å endre ulovlig
oppført bebyggelse, hvilket kommunen fikk medhold i. Det er dette retten fastslo; ikke noe
annet. Løsrevne uttalelser i dommen om reguleringsspørsmål har ingen rettsvirkning.
Men hvorfor fokuserte retten så sterkt på øyas reguleringsforhold? Jo selvfølgelig fordi
kommunens dagjeldende ledelse instruerte sin advokat om å gjøre nettopp dette. Merk at
vedkommende grunneier den gang var formann i styret for Brønnøya Vel. Vellet fremmet et
privat reguleringsforslag i 1991, som kommunen urettmessig unnlot å behandle. Derfor var
det viktig for kommunes ledelse å ta både mannen og ballen.
I stedet for en objektiv vurdering av om grunneierens «våningshus» faktisk hadde status
som hytte eller helårsbolig, presiserte kommunen:
«For kommunen er det et tungtveiende hensyn at man ikke vil ha flere helårsboliger på
Brønnøya. Øya har spesielle kvaliteter som friområde og bør ikke nedbygges med
helårsboliger.»
Vi fikk nylig innsyn i byggesaksmappen til vedkommende grunneier. Her fant vi kopi av et
brev av 26.10.1953 fra Asker bygningsvesen til tidligere eier av den aktuelle eiendom, som
da ønsket å bygge sommerhus. Han fikk følgende klare tilbakemelding:
«I Asker har vi ingen bebyggelse som kalles «sommerhus», idet et hvert hus skal oppføres
(utføres) som bestemt for helårsboliger.
Denne bestemmelse gjeller også for Brønøen.»
Brønnøya Grunneierforening har gjennomgått samtlige byggesaksmapper for øyas
eiendommer, og vi har funnet et stort antall lignende uttalelser. Vi har også funnet mange
departementale dispensasjonsvedtak om adgang for grunneier til å bygge hytte i stedet for
helårsbolig. Dette viser at øya opprinnelig ikke var regulert til hyttebebyggelse, men til
helårsbebyggelse. Lovhjemmel for å regulere et område til hyttebebyggelse ble for øvrig
først innført ved bygningsloven i 1965. I 1966 ble det innført et generelt hytteforbud for
Asker, som også ble praktisert for Brønnøya. Derfor ble det fra 1966 bare adgang til å bygge
helårsboliger på Brønnøya, jf. rådmannens utsagn om dette ovenfor i pkt 1.
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3. HVOR MANGE HUS PÅ BRØNNØYA ER FAKTISK GODKJENTE SOM HELÅRSBOLIGER?
I nåværende kommuneplan for Asker for 2014 – 2026 er arealbruken i byggeområdene på
Brønnøya spesifisert slik:
«Område for nåværende godkjente fritids- og helårsboliger, samt nye slike etter vilkår og
kriterier som bestemmes av bygningsrådet/kommunestyret.»
Bilfri Brønnøya har påstått overfor kommunen og andre offentlige myndigheter at det på
Brønnøya i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 1995 bare finnes 17 eiendommer med
lovlig helårsstatus. Videre påstås det at fastboende på øvrige eiendommer bor ulovlig på
hytter. DETTE ER TØV; DESSUTEN GROVT INJURIERENDE OVERFOR DE AKTUELLE
FASTBOENDE SOM BOR I HELÅRSBOLIGER GODKJENT FØR OMREGULERINGEN I 1995.
Mot bedre vitende ser Bilfri Brønnøya suverent helt bort fra at en reguleringsplan ikke kan
gis tilbakevirkende kraft på allerede lovlig etablerte forhold. Asker kommune har ennå ikke
utarbeidet og publisert offentlig hvor mange, og hvilke eiendommer, på Brønnøya som
kommunen godkjente som helårsboliger i perioden 1929 -1995. Det finnes en rekke interne
undersøkelser i kommunen om dette. Den siste undersøkelse skjedde i et notat av
26.06.1995, fremlagt over bordet i kommunestyremøtet 28.06.1995, med opplysning om at
antall eiendommer med helårsstatus ville bli minst 60 dersom kommunestyret vedtok det
foreliggende forslag fra formannskapet.
En annen interessant undersøkelse ble foretatt av kommunens tidligere juridiske rådgiver
Lars Backer (ansatt i kommunen i 39 år, herav 22 år som sekretær for bygningsrådet). I et
internt notat av 12.12.1983 fremla han to lister fra folkeregisteret over til sammen 43
bebodde eiendommer. I notatet gir Backer uttrykk for at en eventuell ny regulering med
sondring mellom boligeiendommer og hytteeiendommer vil bli en merkelig plan med tanke
på arealdisponering. Han frarådet derfor at man fremmer en reguleringsplan hvor man
nokså tilfeldig regulerer boligeiendommer og hytteeiendommer hver for seg på Brønnøya.
Han mener derfor at man ved en eventuell ny regulering heller bør regulere alle
byggeområdene under ett til kombinert formål:l boliger/hytter.
Vi har flere ganger etterlyst i plan- og bygningsavdelingen et register over «nåværende
godkjente helårsboliger», sml. ordlyden i nåværende kommuneplan, men bare fått
tilbakemelding om at et slikt register ikke finnes. Det vil si at mange grunneiere ikke kan få
vite med sikkerhet hva slags status som egentlig gjelder for sin egen eiendom.
Vi minner om at kommunestyret i september 1996 behandlet en rapport fra Kontrollutvalget
om ulovlig bygging og ulik behandling av grunneiere i bygge- og reguleringssaker.
Kommunestyret nedsatte da et Ad Hoc-utvalg bestående av samtlige partiers gruppeledere. I
utvalget var det bred enighet om at flere grunneiere på Brønnøya bør få helårsstatus, og at
et uavhengig privat konsulentfirma skulle foreta en total gjennomgang av bygningsmassen
på Brønnøya og kommunens forvaltningspraksis. Utvalget foreslo at gjennomgangen skulle
foretas av OPAK, som kunne utarbeide en rapport om boligmassen på Brønnøya både når
det gjelder bygningenes status, ulovlig bebyggelse og vann og avløp. Plan- og
bygningsavdelingen frarådet at OPAK skulle engasjeres til å gjennomgå bygningsmassen.
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Kommunestyret vedtok 24.09.1997, med 24 mot 23 stemmer, å avvise utvalgets forslag om å
engasjere OPAK til å foreta en gjennomgang av boligmassen.
Plan- og bygningsavdelingen fikk senere oppgaven med å gjennomgå boligmassen i et eget
ulovlighetsprosjekt. En særskilt gjennomgang bare av bygningenes status (helårsbolig eller
fritidsbolig) er senere ikke foretatt.
Grunneierforeningen ser gjerne at forslaget om en gjennomgang bare av bygningenes status,
utført av et anerkjent privat konsulentfirma, nå gjenopptas. Dette kan være særdeles nyttig i
forbindelse med det pågående reguleringsarbeid.
HEMMELIGHOLDTE «KJELLERKORT»
I denne forbindelse kan vi opplyse at et av våre medlemmer nylig har avslørt at det skjult i
kommunens arkiver har eksistert såkalte «kjellerkort» med viktige opplysninger om de
enkelte hus på Brønnøya. Vårt medlem har tatt opp med Kontrollutvalget spørsmål om
rutiner og hemmelighold vedrørende disse «Kjellerkort». Spørsmålet har viktig betydning
generelt for Brønnøya; både når det gjelder spørsmål om disse har vært og er offentlig
tilgjengelige for Brønnøyas grunneiere. Dessuten er det av stor interesse for alle grunneiere
hva som kan være registrert på disse kortene om deres eiendom. Kan vi her finne den
endelige løsning på hva slags status den enkelte eiendom fikk ved den opprinnelige
bebygelse etter planen fra 1929?
Til tross for at vi i løpet av årene har hatt et tett samarbeid med plan- og bygningsavdelingen
hørte vi aldri noe om at det fantes gamle »Kjellerkort» med viktige registreringer om en
rekke bygg på Brønnøya bygget etter reguleringsplanen fra 1929. Heller ingen andre på
Brønnøya, ell er medlemmer i bygningsrådet, hadde hørt om disse kortene.
Både Kjellerkortene og eventuelle ferdigattester vil være viktig dokumentasjon for om man
hadde godkjent helårssbolig fra før 1995. Botid på Brønnøya kan ogs være interessant,men
kan ikke alene være avgjørende for bestemmelse av status slik kommunestyret la til grunn i
sitt siste reguleringsvedtk som Settesfylkesmannen opphevet som ugyldig.
4. BRØNNØYAREGULERINGEN I HISTORISK PERSPEKTIV
Asker kommune har siden 1966 , og fortsatt (dvs i vel 50 år), hatt en lite heldig hånd med sitt
arbeid med regulering og forvaltning av Brønnøya. Dette gjelder både med hensyn til
kompetanse, tidkrevende prosesser, trenering av prosessene, manglende effektivitet,
unødvendig stor bruk av byggeforbud, bruk av store ressurser over lang tid, knefall for
Fylkesmannen/Fylkeskommunen og manglende forutsigbarhet og involvering av berørte
grunneiere og Brønnøya Vel. Vedlagt følger en kronologisk oversikt i stikkords form som
synliggjør våre påstander.
Det er på høy tid at kommunen på ny knekker koden for regulering av Brønnøya; nemlig ved
innføring av en kombinert regulering til helårsboliger/fritidsboliger i samsvar med den
nåværende faktiske situasjon. Saken gjelder i all enkelthet bare å sørge for at kart og terreng
passer overens. Det gjorde ikke reguleringsplanen i 1995, hvilket kommunestyret ønsket å
rette på ved sine omreguleringsforsøk i 1999 og 2001, se vedlegget, men som ble stoppet av
byråkratene hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Fylkeskommunen. Det er på tide at
Asker kommunestyre tar inn over seg nye signaler om at det er Asker kommunestyre som er
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suveren reguleringsmyndighet over kommunens egne områder; ikke Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
5. BRØNNØYA SOM BOLIGOMRÅDE, HYTTEOMRÅDE, NATUROMRÅDE OG/ELLER
TUROMRÅDEDet er på det rene at Brønnøya i sin helhet ble regulert til et privat villaområde
med frittliggende eneboliger med hjemmel i landets første generelle bygningslov fra 1924,
og som trådte i kraft i 1929. Samme år ble øya regulert med hjemmel i lovens bestemmelser
om «byplaner». Antagelig er øyas reguleringsplan fra 1929 en av landets første byplaner
fastsatt i medhold av denne loven. Til sammenligning er den første reguleringsplanen for
Nesøya, utarbeidet av Asker kommune, visstnok fra 1932.
At Brønnøya – i motsetning til Nesøya - i så lang tid har beholdt sitt landlige preg med flott
natur, store åpne arealer og artsmangfold, skyldes antagelig to forhold som har
sammenheng med reguleringen. For det første at Brønnøya ikke har noen bilbro slik som
Nesøya. Dette til tross for at det allerede i planen fra 1929 ble fastsatt i
reguleringsbestemmelsenes pkt 9 at «Asker kommune skal ha uhindret adgang til anlegg av
eventuell broforbindelse til øya.» Kommunen har hittil ikke benyttet seg av denne
adgangen. Dessuten ble det fastsatt i reguleringsplanen at «Ingen parsell må være under 2
mål»( pkt 1.) og at «Parsellen kan ikke deles uten Asker reguleringsvesens samtykke.» ( pkt
10). Det har neppe i noen tilfelle vært dispensert fra disse bestemmelser.
Alt areal utenom de enkelte boligparseller tilhørte opprinnelig Brønnøya Vel som
fellesarealer for samtlige grunneiere i et sameie.Gjennom omreguleringen i 1995 og ved
andre offentlige vedtak er betydelige fellesarealer på Brønnøya etter hvert blitt båndlagt til
naturområder og friområder således:
Områder som er vernet som naturreservater i medhold av lov om naturvern
*Spannslokket ved kgl. Resolusjon av 15.01.1988

ca, 2,5 daa

*Viernbukta ved kgl. Resolusjon av 27.06.2008

169 daa

*Vendelholmene ved kgl. resolusjon av 27.06.2008

55 daa

*Katterompa ved kgl resolusjon av 27.06.2008

6 daa (plantefredningsområde)

Friområder
1 Bevaring Sandbukta

ca 10,8 daa

2. Vis a vis Sementen

ca. 7,2 daa

3. Mellom Katterompa og Sementen

ca. 3,7 daa

4. Dammann-odden

ca. 5,5 daa

5. Vest for Østre brygge

ca. 5 daa

Totalt

ca 264,7 daa

Til tross for at Brønnøya har gitt fra seg disse arealer, er det vårt klare inntrykk at
Fylkesmannen og Fylkeskommunen praktisk talt er umettelige i sine krav på ytterligere
arealer for å ivareta sine sektorinteresser.
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Vi føler at grensen er nådd og at det nå foreligger en rimelig god balanse mellom
naturreservater, vern, friområder og områder for bebyggelse og fellesarealer tilhørende
Brønnøya Vel. Ytterligere friområder og lettere adgang for allmennheten kan føre til uønsket
slitasje på naturen, f.eks på Katterompa plantefredningsområde, jf. også øyas forekomster
av dragehoder og andre verneverdige arter.
Bare i løpet av de par siste årene har vi sett en markert økning av bruken av øyas veinett til
turgåing, løping og sykling. Dette har nok sammenheng med økt bebyggelse i Søndre vei på
Nesøya og andre boligfelt i nærområdet. Det er ganske vanlig at utbyggere i nærområdet
markedsfører Brønnøya som et utrolig fint turområde. Tilsvarende markedsføring skjer i
media og av foreninger for friluftsliv og fiske. Sist i Budstikka 29.03.2017 omtales en vårtur til
Brønnøya som skal arrangeres Asker turlag søndag 2. april med agang til å parkere på den
ikke-opparbeidede parkeringsplass på DNB-tomten.
Det er ingen tvil om at de største brukere av Brønnøya nå er turfolket; ikke øyas grunneiere.
Vi har for øvrig eksempelvis sett nye tendenser med ekstremsportsløping i store
trimgrupper med piggsko og hodelykter om kvelden/natten på vinteren. Mange løper på tid i
kyststien rundt øya som er på ca. 8 km. Disse aktiviteter er med på å skape liv på øya og sjenerer
neppe noen grunneiere. Den økte persontrafikk innebærer imidlertid et stort ansvar for
adkomstmidlene til øya; særlig for bruk av den selvbetjente kabelfergen, som lett kan bli
overbelastet på store utfartsdager, jf. tidligere ulykke med fergen. Disse forhold gjør at både
Brønnøya Vel og kommunen må følge nøye med på trafikken over Vendelsundet med
flytebro/kabelferge. Det samme gjelder for parkeringsforholdene på Nesøya, som må oppgraderes
før denne våren/ sommeren slik rådmannen har lovet formannskapet.
Villaeiendommene på øya langs gangveiene er vanligvis inngjerdet som innmark i henhold til den
opprinnelige reguleringsplan fra 1929. Det vil si at disse eiendommer er relativt skjermet for trafikk
slik at vegetasjonen på eiendommene kan holdes intakt og skjøtes på en måte som turfolket setter
stor pris på å se. Konflikter mellom turfolket og øyas grunneiere forekommer sjelden med unntak for
enkelte løshunder som av og til jager etter øyas rådyr.

Med hilsen fra Brønnøya Grunneierforening

Øyvin Berven (s)
Leder
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Ove Vasbotten (s)
Juridisk rådgiver

Vedlegg
BRØNNØYAREGULERINGEN I HISTORISK PERSPEKTIV
1929
Øyas første reguleringsplan med detaljerte utparselleringsbestemmelser og plankart ble
fastsatt i medhold av landets første generelle bygningslov av 1924 som trådte i kraft i 1929.
Reguleringsplanen ble fastsatt med hjemmel i bygningslovens nye bestemmelser om
byplaner. Planen ble stadfestet av Arbeidsdepartementet 01.07.1929.
1965
Ny bygningslov ga for første gang adgang til å regulere et område til hyttebebyggelse. Loven
fra 1929 ga ikke adgang til slik regulering.
1966
Det innførtes generelt forbud mot hyttebebyggelse i Asker, som også ble praktisert for
Brønnøya. Miljøverndepartementet bekreftet i 1993 at forbudet kun gjaldt fritidsbebyggelse
og det omfattet ikke regulerte områder.
1977
Kommunestyret ba Bygningsrådet utarbeide en ny tilleggsbestemmelse om hyttebebyggelse
til planen fra 1929, gjeldende for de ca. 90 gjenværende ubebygde parseller.
1981
Kommunestyret vedtok ny tilleggsbestemmelse for hyttebebyggelse på inntil 60 kvm.
Samtidig ble det ved egen godkjenning av kommunen fastsatt en reguleringsplan for
parkering av 90 biler på Nesøya.
1982
Miljøverndepartementet nektet å stadfeste kommunens tilleggsbestemmelse for hytter fordi
planen fra 1929 var en plan for helårsboliger. Departementet påla i stedet kommunen om å
ta hele planen fra 1929 opp til revisjon.
1983
Generalplan med vedtekter for Asker1983 – 87 ble stadfestet av Miljøverndepartementet.
På plankartet var Brønnøya angitt som område for fritidsboliger. Etter planvedtektene
omfattet planen ikke områder som omfattes av stadfestet reguleringsplan. Dvs. at planen
ikke fikk noen rettsvirkning for Brønnøya.
1984
En skisse til omregulering av Brønnøya ble fremmet for bygningsrådet, men resulterte ikke i
noe planforslag.
1985
Ny plan- og bygningslov ga adgang til kombinert regulering til helårsboliger/hytter innenfor
samme område (1965-loven hjemlet ikke en slik regulering).
1986
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Kommunen fastsatte et generelt byggeforbud for Brønnøya på i alt 5 år (først 3 år, deretter
forlenget i ytterligere 2 år) etter bestemmelser i den nye plan- og bygningsloven for områder
som ikke var tilfredsstillende regulert. Tvilsomt om forbudet var gyldig fordi Brønnøya
allerede var regulert ved planen fra 1929.
1988
Spannslokket regulert til naturreservat ved kgl. Resolusjon 15.01 1988.
1989
Etablert flystøysoner med byggeforbud på østre del av Brønnøya. Forbudet gjaldt inntil
Fornebo ble nedlagt som hovedflyplass for Oslo i 1998.
1990
Askers første kommuneplan vedtatt med bestemmelser om at Brønnøya skal være «område
for nåværende og nye fritidsboliger, med nåværende registrerte helårsboliger.» På det
trykte plankartet ble hele Brønnøya feilaktig gitt skravuren «Fritidsboliger nåværende.»
1991
Brønnøya Vel fremmet et privat reguleringsforslag om kombinert regulering (Backers
modell). To fastboende medlemmer av Bilfri Brønnøya fremmet et alternativt privat forslag.
Bygningsrådet vedtok at de to private forslag skal legges delvis til grunn for kommunens
planarbeid.
Kommuneplanutvalget vedtok følgende strategi for regulering:
1. Det nedlegges midlertidig byggeforbud
2. Sentralmyndighetenes intensjoner uteskes
3. De øvrige tema kommer en tilbake til
Bygningsrådet vedtok å gå inn for midlertidig byggeforbud og at videre reguleringsarbeid
utsettes i påvente av RPR for Oslofjorden.
1992
Bygningsrådet gikk inn for 2 års byggeforbud og at behandling av de to private forslag
utsettes i påvente av RPR for Oslofjorden.
Bygningsrådet vedtok utsettelse av forslag om nærmere retningslinjer for reguleringen.
Bygningsrådet avviste klager fra Brønnøya Vel m.fl. om byggeforbudet på 2år.
Ved kgl.res. 02.10.1992 ble et større våtmarksareal ved Viernbukta vernet som
naturreservat. Senere avløst av ny kgl. Resolusjon 27.06.2008.
1993
Fylkesmannen avviste klagene fra Brønnøya Vel m.fl. vedrørende byggeforbudet på 2 år,
men ga klagerne medhold i at kommunen plikter å behandle de to private
reguleringsforslagene.
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De to private reguleringsforslagene ble fremlagt for bygningsrådet til behandling av
reguleringssjefen, som anbefalte å avvise forslagene. Da det fremkom alternative forslag,
trakk reguleringssjefen saken.
Så vidt Grunneierforeningen kjenner til ble det avholdt et lukket forberedende møte om
reguleringen 04.12.1993 privat hjemme hos fungerende formann i bygningsrådet. Hvem
som var til stede og hvilket «vedtak» som ble truffet er ikke offentliggjort.
Bygningsrådet vedtok 07.12.1993, med 4 mot 3 stemmer, å legge reguleringssjefens forslag
av 07.11 1993 ut til offentlig ettersyn.
Ved kgl.res 09.07.1993 ble det fastsatt RPR for Oslofjordregionen. Brønnøya omfattes av
retningslinjene.
1994
Bygningsrådet vedtok å søke Fylkesmannnen om ytterligere 1 års byggeforbud.
Fylkesmannen vedtok å forlenge byggeforbudet til 18.02.1995.
Miljøverndepartementet aviste klage fra Brønnøya Vel m.fl.om Fylkesmannens forlengelse
av byggeforbudet.
1995
Bygningsrådet vedtok å søke Fylkesmannen om nok 1 års forlengelse av byggeforbudet, dvs.
til 18.021996. Søknaden ble imøtekommet.
Bygningsrådet vedtok 21.03.1995 å sende revidert forslag om omregulering ut til høring.
Bygningsrådet vedtok 23.05.1995 å oversende reguleringsforslag fra teknisk sjef til
kommunestyret.
Formannskapet vedtok 14.06.1995 å be administrasjonen utarbeide en kommunalteknisk
plan for Brønnøya. For øvrig fremsatt 4 forskjellige forslag i tillegg til rådmannens
reguleringsforslag. Ingen av forslagene fikk flertall. Flest stemmer (5 av 11) fikk forslaget fra
Høyres gruppeleder Kari Thorud om at «Reguleringsformål for bebygde tomter skal være
fritidsbebyggelse/helårsbolig ut fra dagens situasjon.»
Formannskapet behandlet reguleringssaken på ny 21.06.1995 fordi ingen forslag fikk flertall i
forrige møte. Med 6 mot 5 stemmer ble forslaget fra Kari Thorud vedtatt som
formannskapets innstilling overfor kommunestyret.
I kommunestyrets møte 28.06.1995 ble fremlagt som nytt dokument et notat av 26.06.1995
fra saksbehandler Anders Olav Knutsen til rådmannen og ordføreren om konsekvensene av
formannskapets siste vedtak. Under debatten ble fremsatt 7 forskjellige forslag med en
rekke underpunkter. Formannskapets flertallsinnstilling fik 13 stemmer, hvoretter
rådmannens innstilling om å vedta bygningsrådets forslag av 23.05.1995 ble vedtatt med 40
stemmer.
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Kommunestyrets reguleringsvedtak innebar at 16 eiendommer på Brønnøya gis helårsstatus,
mens de øvrige ca. 250 eiendommer gis hyttestatus. Helårsboliger kan utvides til 200 kvm og
med uthus på 36 kvm, mens hytter kan bygges/utvides til 70 kvm med uthus på 15 kvm,
Hyttetomtene kan ikke bebygges før det er opparbeidet en biloppstillingsplass pr. tomt i
parkeringsanlegg på Nesøya.
I tillegg vedtok kommunestyret enstemmig:
*Bygge- og delingsforbud håndheves strengt inntil godkjent reguleringsplan foreligger
*Administrasjonen bes utarbeide en kommunalteknisk plan for Brønnøya
*Asker kommune vil medvirke til å etablere bedret adkomst og parkeringsforhold.
1995 – 1997
I denne periode pågikk en kontinuerlig behandling i kommunen og hos Fylkesmannen av 58
klager over kommunestyrets reguleringsvedtak, herunder klager fra Brønnøya Vel og
Brønnøya Grunneierforening. I perioden ble det også tatt opp en interpellasjon om
forskjellsbehandling av grunneiere i byggesaker. Forholdet ble nærmere gransket av
Kontrollutvalget som avdekket vesentlig ulovlig bebyggelse og forskjellsbehandling.
Forholdet ble ytterligere vurdert av et ad hoc-utvalg bestående av alle partienes
gruppeførere. Utvalget foreslo at det ble foretatt en forvaltningsmessig gjennomgang av et
privat firma av bygningsmassen på Brønnøya sammenholdt med gitte byggetillatelser.
Forslaget ble nedstemt med 24 mot 23 stemmer i kommunestyret 24.09.1997.
1998
Fylkesmann Kåre Willoch ferdigbehandlet de 58 klagene i brev av 13.01.1998 med
konklusjon at ingen av klagene førte frem fordi reguleringsvedtaket ikke synes beheftet med
ugyldighetsgrunner, idet skjønnet synes forsvarlig og bygger på riktige faktiske
forutsetninger. Om lag 40 grunneiere klaget over at omreguleringen innebar en endring av
status på sin eiendom fra helårsbolig til fritidsbolig. Fylkesmannen understreket i sitt vedtak
det grunnleggende prinsipp at det er kommunestyret som har kompetanse til å bestemme
hvordan et område skal disponeres ved reguleringsplan, og han fant ikke at planvedtaket kan
underkjennes som ugyldig på et slikt grunnlag.
Kommunestyret vedtok 27.05.1998 retningslinjer for en ny omregulering av øyas
byggeområder til kombinert formål - frittliggende boliger og fritidsbebyggelse. Etter krav fra
Fylkeskommunen utarbeidet Asplan Viak en konsekvensanalyse basert på en forutsetning
om bilbro til Brønnøya (hvilket var i strid med kommunestyrets forutsetninger!).
Fylkeskommunen og Fylkesmannen fremmet innsigelser til forslaget.
Rammeplan for vann og avløp fastsatt 26.05.1998.
1999
Kommunestyret vedtok 06.10.1999, med 26 mot 21 stemmer, at planforslaget ikke blir å
fremme. Det ble videre vedtatt med 28 stemmer at bygningsrådet bes legge frem et endret
forslag slik at alle som hadde meldt flytting til Brønnøya før 1995-planen ble stadfestet gis
anledning til å omregulere sin eiendom til helårsbolig.
Kalkovnen i Sandbukta fredet av Riksantikvaren 12.071999.
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2000
Egen reguleringsplan for adkomsten over Vendelsund vedtatt av kommunestyret
29.03.2000.
2001
Kommunestyret vedtok 30.05.2001, med 24 mot 23 stemmer, at heller ikke det nye forslag
blir å fremme, dvs. at gjeldende reguleringsplan fra 1995 opprettholdes.
2002
Regulering av parkering for Brønnøya på DNB-tomten vedtatt av kommunestyret
09.10.2002.
2008
Brønnøya Grunneierforening tok i brev av 08.09.2008 opp spørsmål med kommunen
v/ordfører om muligheten for å gjenoppta reguleringsarbeidet, eventuelt ved et privat
reguleringsforslag fra grunneiere. Plan- og næringsutvalget ble orientert om vårt initiativ i
møte 23.10.2008.
Ny kgl.res. av 27.06.2008 om naturreservatet Viernbukta, Vendelholmen naturreservat og
Katterompa plantefredningsområde.
2009
Rådmannen utredet saken for plan- og næringsutvalget til møte 22.01.2009, til
formannskapets møte 10.02 2009 og til kommunestyrets møte 24.02.2009. Alle utvalg
aksepterte at arbeidet med omregulering av Brønnøya igangsettes med visse føringer.
Vårt arbeid ble igangsatt ved bruk av en innleid sivilarkitekt og i et samarbeid med
kommuneplansjefen og plan- og bygningsavdelingen.
2011
Etter samråd med plan- og bygningsavdelingen fremla vi vårt private reguleringsforslag i
november 2011. Deretter overtok plan- og bygningsavdelingen det videre arbeid med saken.
2012
I det videre arbeid med saken ble prosessen sterkt preget av innsigelser fra Fylkesmannen og
Fylkeskommunen med stadige forsøk fra bygningsrådet på å endre planforslaget slik at
kommunen så vidt mulig kunne unngå innsigelsene.
2015
Formannskapet vedtok 26.05.2015 at forhandlingene mellom kommunen og Brønnøya om
parkeringen på DNB-tomten søkes gjennomført innen 01.10.2015.
Formannskapet ba 15.12.2015 om at rådmannen fremlegger resultatet av forhandlingene
om DNB-parkeringen innen 01.03.2016.
2016
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Formannskapet ba 15.03.2016 om at rådmannen i samarbeid med Brønnøya Vel vurderer en
prøveordning sommeren 2016/2017 for parkering på DNB-tomten og Søndre brygge, og som
løser utfordringen ubebygde tomter har med krav til parkering.
I formannskapet 21.06.2016 orienterte rådmannen om at en avtale om parkeringen kan
iverksettes fra 01.01 2017.
Det endelige reguleringsvedtak om Brønnøya ble fastsatt av kommunestyret 14.06.2016.
Planen la opp til at bare19 regulerte fritidseiendommer kan få helårsstatus.
2017
Fylkesmannen I Buskerud, som settesfylkesmann, opphevet ved brev av 18.01.2017 Asker
kommunestyrets reguleringsvedtak av 14.06.2016 for Brønnøya på grunn av flere
saksbehandlingsfeil. Saken ble sendt tilbake til kommunen for videre behandling.
I møte i formannskapet 07.02.2017 orienterte rådmannen om at fremdriftsplanen for DNBparkeringen nå går ut på at tomten skal opparbeides vår/sommer 2017.
OPPSUMMERING
I perioden 1966 – 2026 (60 år) har det vårt gjeldende byggeforbud på Brønnøya pga
reguleringsforhold i til sammen 35 år. Det er grunn til å anta at det lengste byggeforbudet på
25 år var ugyldig. Kommunestyret har vedtatt 2 forskjellige reguleringsvedtak som er avvist
hhv av Miljøverndepartementet og fylkesmannen i Buskerud pga saksbehandlingsfeil.
Miljøverndepartementet ba i 1982 om at kommunen skulle ta Brønnøyas reguleringsplan
fra 1929 opp til revisjon. Først i 1995 fastsatte kommunen en ny reguleringsplan for
Brønnøya, dvs. at kommunen brukte 13 år på reguleringsarbeidet; med 13 års byggeforbud.
Brønnøya vels styre utarbeidet et privat reguleringsplan i 1991, som kommunen urettmessig
unnlot å behandle inntil Fylkesmannen i 1993 påla kommunen å behandle forslaget.
Samtidig gikk kommunen til rettssak mot styreformannen i vellet med resultat at han måtte
rive familiens hus på Brønnøya. Han måtte senere flytte fra øya.
To ganger etter 1995 har kommunestyret på eget initiativ satt i gang forsøk på omregulering
av Brønnøya, men begge ganger vedtok kommunestyret etter sluttført prosess ikke å
fremme saken.
Brønnøya Grunneierforening tok i 2009 initiativ til å utarbeide et privat reguleringsforslag
som ble fremlagt i 2011 i samsvar med kommunestyrets føringer. Deretter arbeidet
kommunen videre med saken i ytterlig fem år da kommunestyret vedtok en ny
reguleringsplan i 2016. En plan som etter diverse klager ble opphevet i januar2017 av
Fylkesmannen i Buskerud pga flere saksbehandlingsfeil.
Reguleringsplanen fra 2002 for parkering for Brønnøy på DNB-tomten er ennå ikke, etter 15
år, realisert til tross for at kommunestyret lovet å prioritere saken allerede i 1995. Det har i
realiteten vært et eget byggeforbud for eiere av ubebygde tomter fra 1995 til dags dato, dvs
i 22 år.
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INNSPILLTIL RULLERINGAV KOMMUNEPLAN FOR
ASKER2020-2032
GJELDER:Forslag til endring avreguleringsformål
Adresse: Vendla, 1397 Nesøya

Gnr./Bnr.: 40/1880

TILTAKSHAVER:CHO Eiendom v/Morten Lager
Adresse: Fru Kroghsbrygge8, 0252 Oslo
KONTAKT: Ida Angel Weum, FrostArkitekterAS
Telefon: 40 10 76 32
E-post: post@frostark.no

O M EIENDOMMEN
Gnr./bnr. 40/1880eren ubebyggeteiendom på Nesøya i Asker. Eiendommen eravlestå
være19736,4m 2 fra kartverketstjeneste. Eiendommen liggernord forSøndreVei på
Vendla og liggerinntil etområdemed boligblokkerog eneboligermed tilhørendegarasjer
byggetuti ettettfeltsørforeiendommen.
På nordsiden aveiendommen gåret
høydedrag med tettvegetasjon og skog.
Eiendommen skillerseg klartfra detpopulæreskogsområdetpå nordsiden av
eiendommen som i dag benyttessom friluftsområde. Deterlitevegetasjon på
eiendommen og områdetoppfattessom en resttomtmellom boligområdetog skogen.

Figur 1: Kart som viser gnr/ bnr 40/1880 på Vendla på Nesøya markertmed gult.
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Eiendommen er i dag regulert til formål ”Friluftsområde (på land)”. I kommuneplanen er
eiendommen avsatt til ”Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)”.
Eiendommen fremstår som et område der overskuddsmasserfra utbygging av det øvrige
boligfeltet er blitt deponert. I dag oppfattes deler av eiendommen som en ustelt
byggetomt som bare ligger brakk. At eiendommen er avsatt til LNFR-formål ser ut til å
være et resultat av at eiendommen er uregulert, fremfor at eiendommen er vurdert som
egnet for noen av formålene innenfor LNFR-betegnelsen.

Figur 2: Flyfoto som viser markert eiendom på Vendla og gnr/ bnr 40/1880 . Området ligger tett opptil andre
tidligere utbygde boligområder.

Figur3: Foto avgnr/bnr40/1880settmotøst.

Figur4: Foto avgnr/bnr40/1880settmotvest.
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Ø NSKETFORMÅL
Detforeslås endret reguleringsformål til boligformål for et område på 5 mål nordøst på
eiendommen. Arealene nord og vest for området der detetableres boligformål ønskes
avsatttil friluftsområde. Dette er avhensyn til skog med høybonitetsom ligger der, og
funn avrødlistearter som slåttehumle og heroringvinge. Eksisterende skog i randsone av
eiendommens nordre del vil opprettholdes.
På friluftsområdet langs boligområdet ønskes det opprettet en sti. Stien kan sno seg
gjennom detavlange friluftsområdet. Langs stien inviteres man til ulike aktiviteter som
sitteplasser, hengekøyer, å lese om og se på ulike blomster og insekter, ta del i små
dyrkbare flekker med hager osv. Stien kan ha ulike dekker avhengig av om underlageter
vått eller tørt, og kobles til eksisterende stier på naboeiendommene. I våte partier kan det
etableres små broer.

Figur5: Utsnittavkartmed

foreslåttprogrammeringavområdenelangsstien.

Slåttehumlens habitat er eng og åker med rødkløver, og etområde langs stien vil tilpasses
dette. Heroringvinges habitat er skogseng med stor andel gress, og de drikker gjerne fra
gjærende frukt. Beplantingen langs stien vil i tillegg til habitater for slåttehumle og
heroringvinge omfatte blomstereng og frukttrær, som vil være positivti arbeidet med å
motvirke bie- og humledød, samtfor å øke det biologiske mangfoldet.
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Figur6: Ønsketeratområdetsom

Figur7: Utsnittavkartmed

i dag stårbrakkvil yreavliv.

gnr/bnr40/1880vistmed foreslåttformål; bolig(gul farge)og friluftlivsområde(grønn
farge). Foreslåttsti ervistmed stipletstrek.

Detforeslås etablering av6 nye eneboligeiendommer med boliger i lys tegl med høy
kvalitetsmessig utførelse avvarig kvalitet. Bebyggelsen skal fremstå som separate villaer
med plassering og utforming med referanse til Nesøyas historiske gods eller borg.
Ved å dele opp bebyggelsen i 6 enheter, men samtidig gi enhetene ethelhetlig uttrykk og
formspråk løftes området og motvirker detmonotone pregetområdet har fått gjennom en
utbygging med svært gjentagende monoton materialbruk og boligutforming. Bruken av
mur fungerer som historisk referanse, men gir også etvakkert og organisk uttrykk.
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Figur8: Referanseprosjekti lysmurmed høykvalitetpå utførelseog detaljering

På 1500-tallet utgjorde Nesøya hovedbøleti et stortkompleks aveiendommer. På Nesøy
hovedgård holdtNesøygodsets bestyrere, fogdene, til. Fra Nesøya ble det forvaltetstore
verdier. Landskyld og festeavgiften fra alle eiendommene i Asker og Bærum skulle kreves
inn. Ved siden avskatteinnkreving drev fogdene annen virksomhet. Tømmer ble hugget,
saget og eksporterttil utlandet. Det var eksport avkalk som ble brent på øya eller som
leilendingene leverte som festeavgift. All denne virksomheten krevet mange folk til hjelp
som måtte ha et sted å bo. Gjennom kartlegging er detfunnetspor avNesøygodseteller
Nesøyborgen.

Figur9: Illustrasjon avNesøygodset/Nesøyborgen

På 1990-tallet ble det gravet ut hustufter på Nesøya der bebyggelsen var organiserti en
hesteskoform. Funn på stedet stadfester at bebyggelsen var oppført i murtegl.

Figur10: Illustrasjon avutgravdehustufterpåNesøygodset/Nesøyborgen
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Detpresiseres atNesøygodsetikke ligger på foreslåttboligtomt, men den nye
bebyggelsen er foreslåttmed organisering og materialiteti lys tegl med henvisning til
Nesøyas spennende og fascinerende historie. Organiseringen avboligene er ordnetetter
samme prinsipp med god avstand imellom boligene.

Figur11:Vendlamedforeslåttområdeforutbyggingmarkert

Figur12: Vendlamedforeslåttområdeforutbyggingmedforslagtilnybebyggelse

Eiendommen knytter seg til etablertvei, vann og avløp.
BusstoppetKalkbukta ligger med mindre enn 3 minutters gangavstand fra detforeslåtte
utbyggingsfeltet. Bussenegår både til Sandvika og til Oslo sentrum. Kommunal- og
moderniseringsdepartementetmener deter rom for utbygging når avstanden til busstopp
og servicefunksjoner ikke er for lang.
Eiendommen ligger noe lavere i terreng enn eneboligbebyggelsen i sør. Foran den
foreslåtte bebyggelsen ligger detflere eneboliger motsjøkanten. Motvestligger det
høyblokker. Motnord skråner terrengetoppover og danner en landskapsmessigbakvegg
for eiendommen. Med disse forutsetningene gir foreslåttbebyggelse sværtlite
fjernvirkninger i landskapetpå Nesøya.
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Figur13: Nybebyggelseharsværtbegrensetfjernvirkning

frasjøen og omkringliggendeområder.

Foreslått bebyggelse er skissertmed sammenbygget garasje med uteplass etablertoppå
garasjen. Bebyggelsen er tenkti et enhetlig uttrykk med inntrukken toppetasje fra to
fasader som henspiller til den gamle Nesøyborgens tårn. Boligene føyer seg inn i
landskapetog det er planlagt atdet arbeides med utomhusarealene på en helhetlig og
hensiktsmessig måtte. De skisserte boligbygningene har en skala som tilpasser seg
høydene på de tilgrensende bygningene. Områdeter i dag dominert av store boliger med
frodig vegetasjon, og planforslaget viderefører denne karakteren.

Figur14: Nybebyggelseliggerlaverei

terrengetenn omkringliggendebebyggelse

Opplevelsen aven brakktomtforsvinner og eneboligene utgjør i stedet en tydelig
avslutning atethyggelig boligområde. Prosjektets kvaliteter kan sikres gjennom en tydelig
og detaljert designmal som ivaretar intensjonen i dette innspillet.

Figur15: Referanseprosjekter
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Gjennom enhetlig beplantning, bearbeidelse avdekke, arbeid med overvann og utforming
avfellesarealer kan prosjektetbidra til å gi områdeti sin helhetetbetydelig visueltog
arkitektonisk løft.
Hageområdene skal opparbeides som en overgangssone mellom skogen og boligfeltet
med fokus på lokale arter. Norsk blåveis, blåklokker, marianøklebånd, engtjæreblom,
tyttebær, blåbær, krekling, røsslyng, einer er norske arter som trivesgodti hager. Ute i
naturen kan de virke små og unnselige, men når en slik plante får lovtil å stå alene kommer
den frem på en heltannen måte. Enkelte utenlandske planter kan invadere naturområder
og fortrenge plantene som lever der. Deter nå innførtomsetningsforbud for 30 arter, men
selvom noen avverstingene er forbudt, selges detfortsattfremmede planter som
representerer «sværthøyrisiko», ifølge Artsdatabanken. Ved å etablere en overordnet
beplantningsmal for eiendommen kan områdetsikresmotsvartelisteartene ved atområdet
blir ivaretattavboligeierne som tar vare på hagene og områdene rundt.

Figur16: Naturhagemedfokuspånorskearter.

Det forutsettes infiltrasjon av overvann i grunnen.
Forslagethar ikke konsekvenserfor sosialt offentlig servicetilbud, skole, barnehage, mm.
Forslagethar etter vår vurdering heller ikke konsekvenserfor jordbruksinteresser,
skogbruksinteresser,friluftsinteresser, fiskeriinteresser eller viltinteresser.

KONKLUSJON :
En mindre del aveiendommen foreslås omregulerttil boligformål på grunnlag avat:
•

Gjennom å etablere etgodtutformetboligprosjektpå
eiendommen bidra til å oppgradere etmonotontog

gnr./bnr. 40/1880 kan
byggefeltspregetområde.

•

Etablering avboligbebyggelse vil bidra til aten brakktomtsettes i stand og tydelig
avgrenser boligfeltetfør man ankommer etpopulærtskogsområde.
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•

Gnr./bnr. 40/1880 ligger med direkte tilknytning til et etablert boligområde.

•

Nybebyggelse på gnr./bnr. 40/1880 har mulighet til å koble seg på eksisterende
infrastruktur som nylig er oppgradert.

•

Gnr./bnr. 40/1880 ligger i umiddelbar nærhet til etablert busstopp og annen
etablertinfrastruktur.

•

Eiendommen grenser til eiendommer regulert til boligformål.

•

Etablering avboliger avhøykvalitetvil gi området et estetisk og arkitektonisk løft.

•

Eiendommens topografi er egnet for utbygging og gir gode sol- og utsiktsforhold
for boliger lagt i naturlig terrassert terreng.

•

Eiendommens arealer blir i dag ikke benyttet som friområde eller til dyrket mark.
Ved utvikling av nordøstre del aveiendommen til boligformål, vil det være gunstig
for bomiljøet og biologisk mangfold å etablere en sti som går langs hele eiendom
med gnr./bnr. 40/1880. Stien kan programmeres med en rik variasjon i aktiviteter
og beplantning, slik at den blir attraktivfor både mennesker og insekter.

•

Områder hvor det er registrert skog med høybonitetog funn avrødlistede arter
bygges ikke ned. I stedetetableres områder innenfor friluftsområdet som vil være
gode habitater for artene som er funnetpå eiendommen. I tillegg vil detbli et
større biologisk mangfold ved atdet blir mer variertbeplantning på eiendommen.
Prosjektet legger opp til at boligene vil få eieransvar for å sikre driften av området.

Sted: Oslo

Dato: 26.06.2020

Frost Arkitekter AS ved Ida Angel Weum
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Til: Asker Kommune
Dato: 14.9.2020

Nesøyasøndre brygge–gbnr 40/119 –rullering av kommuneplanenfor å tilrettelegge
for fellesbrygge–etablert fra 1960-tallet.
Ved Søndre Brygge på Nesøya er det et eksisterende fellesbryggeanlegg.
Fellesbryggen er tilknyttet grunneiendommen
gbnr 40/119, og er åpen for allmennheten.
Fellesbryggen benyttes i sydenden hovedsakelig som en viktig fastlandsforbindelse.
En laste/lossebrygge
og besøks/hentebrygge
for Brønnøysamfunnet
i sammenheng med
Brønnøya Vels parkeringsplass i Vestre vei 96. Brønnøya Vel har forvaltningsansvaret
for
fellesbryggeanlegget
organisert gjennom båtforening, tilknyttet vellet.
Alle 10 eiendommer på holmene Spannlokket, Furuholmen, Mellomholmen og Torbjørnsøy har
sine båtplasser på vestre side av fellesbryggen, som den eneste fastlandsforbindelsen
til sine
eiendommer. Disse eiendommene er kontingentpliktige
medlemmer av Brønnøya Vel.
Rettighetene til vest og sydsiden av bryggen tilhører Brønnøya Vel og er gitt av grunneier,
forbindelse med utparselleringen
av Brønnøya og Nesøya, tidlig forrige århundre.
I tillegg er det gitt båtfesterettigheter

for eiendommer

i

på Nesøya, på østsiden av fastbryggen.

Fellesbryggen og området bør dermed kunne tilpasses nye faktiske forhold, som blant annet
har oppstått i forbindelse med kommunens tillatelse til utlegging av brygge på gbnr 40/1602 i
vest - Hvamodden. Det er særdeles trangt og vanskelig å manøvrere forbi denne bryggen.
Særlig for holmene, med sine små lettbåter, og dermed spesielt utfordrende ved mye vind fra
syd.
Gjeldende reguleringsplan er fra 1938. Den
ivaretar ikke slike bryggeanlegg, da det ikke
var et krav i datidens lovgivning. Midlertidig
strandlov kom først i 1965. Kommuneplanen
ivaretar heller ikke dette bryggeanlegget i
dag. Forbud mot tiltak i strandsone / i vann
rammer dermed forvaltningen av det felles
bryggeanlegget, som et viktig fastlandspunkt
for hele Brønnøya og alle holmene.

Dette kan nå ryddes opp igjennom
tilrettelegging
i kommuneplanen,
slik at
reguleringsplan,
eller annen form for
tiltaksgrunnlag
kan utarbeides
for
Søndre Brygge.
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Litt historikk
Fellesbrygge-anlegget
vises på flyfoto fra 1961 og arkivbilder fra 1966. Anlegget har gjennom
årene hatt en viss utvikling, i takt med eiendomssalg med tilhørende strand- og
bryggerettigheter.

Korrespondanse fra kommunens arkiv viser dialog mellom kommunen og grunneiere /
velforening i 1994 og 2000 uten at det ble konkludert. Dialogen gjelder mulig regulering og
tilrettelegging,
men avklaringene ble satt på vent hhv. ifm. oppstart av arbeider med
kommunedelplan
for Nesøya, og etablering av offentlig strandområde på Hvamodden etter
kommunens erverv av Hvamodden.

Dagens regulering og arealformål
Reguleringsplan:
•
Søndre Kolle Nesøya – vedtatt 30.04.1938, med tilhørende utparselleringsvedtekter
•
Formål: boligeiendom
•
Utparselleringsvedtekter
regulerte veier. Utover dette kunne grunneier (selger) ved
servitutter bortfeste rettigheter, herunder bryggerett m.m. Nye bygningslover i 1964
og 1985, samt strandloven medførte visse endringer ift. dette forholdet, samtidig som
grunnlag i Pbl. som JA-lov er at tillatelse gis med mindre den må avslås med hjemmel i
gjeldende regelverk.
«Selger av tomt er ikke berettiget

til ved servitutt

å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.»

Kommuneplan 2018-30 – vedtatt 14.11.2017:
•
Formål på land: boligbebyggelse- eksisterende, 100-metersbelte
langs sjøen,
strandsone
•
Formål i sjøen: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
•
Forbud mot brygger med mindre de er vist i gjeldende regulering.
8.1 Generelt forbud mot tiltak i strandsonen 3.ledd:
«I strandsonen er tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av
slike formål, ikke tillatt. Områder som omfattes av reguleringsplaner med særskilt angitt grense for
strandsonen og som i tillegg har bestemmelser om brygge og anleggstiltak i strandsonen, omfattes ikke av
dette forbudet.«
8.2 Rammer for brygge 1. ledd:
«Der hvor rett til oppføring av brygge ikke er hjemlet i reguleringsplan,
tiltak i strandsonen.»

gjelder det generelle forbudet mot

9 Småbåthavner
«Utvidelse og etablering av småbåthavner og fellesanlegg kan bare tillates med hjemmel i godkjent
reguleringsplan. Småbåthavners landanlegg skal være åpne for allmennhetens ferdsel til fots.»
Tilhørende retningslinjer til kommuneplanens bestemmelser Strandsone:
«I 100-metersbeltet
langs sjøen gjelder statlige planretningslinjer
for ivaretakelse av natur- og
kulturlandskap og allmennhetens interesser. Retningslinjer legges til grunn når søknader behandles.
Side 2av 5

Det er spesielt viktig å ta vare på naturmark i strandsonen. I strandsonen oppfattes «vesentlige
terrenginngrep» etter § 20-1, bokstav k), også å omfatte mindre byggetiltak som ellers er unntatt
søknadsplikt, for eksempel mindre terrenginngrep, støttemurer, trapper og et hvert inngrep i marksjiktet
der det er naturmark, herunder tilførsel av sand på stender.»
Ramme for brygge
«Dersom reguleringsplanen åpner for andre målgitte bryggestørrelser, kan disse legges til grunn i stedet for
kommuneplanens bestemmelse.
Før kommunen behandler byggesøknader, skal søknader som ikke er i samsvar med reguleringsplaner
vedtatt etter år 2000, være forelagt overordnet berørt statlig myndighet til uttalelse jf. Plan- og
bygningsloven. Ved utbygging av brygger i henhold til reguleringsplaner fra før 2000, kan det bli krevet
marinbiologiske- og marinarkeologiske undersøkelser før tillatelse kan gis.
Tillatelse til å etablere brygge gir ingen rett til å mudre. Mudring er i utgangspunktet ikke tillatt, og det er
fylkesmannen som behandler slike søknader.»
Småbåthavner
«Se «Småbåthavner og brygger i Asker kommune,
brygger, samt generelle føringer for videreutvikling

datert mai 2014», for nærmere definisjon
av småbåthavner.»

av havner og

Selv om felles brygge har vært etablert før 1961, så har man dessverre ikke funnet en
tillatelse jfr. Pbl. Rettighet for bryggeanlegget ligger nok i servitutter + strandretter + hevd fra
tiden Brønnøya og Nesøya ble utparsellert, og som var lovlig praksis på den tiden
fellesbryggen (og eksisterende båthus i bukten) ble etablert.
Hensikten
med å tilrettelegge
kommuneplanens
arealdel for et felles bryggeanlegg,
er å bringe plangrunnlaget
i samsvar med dagens virkelighet,
slik den har vært i
minst 60 år. Samtidig
som anlegget
vil kunne oppgraderes
i fremtiden.
Det er ønskelig at det kan ryddes opp i bukten, slik at sjøarealet
nær stranden
øst kan åpnes opp og være fri for brygge og bøyer til beste for allmennheten.

mot

Nærmere om det felles bryggeanlegget
Det eksisterende bryggeanlegget
benyttes av Brønnøya og holmene
Spannslokket, Furuholmen,
Mellomholmen og Torbjørnsøy til
nevnte forhold over.
Fellesbryggen er en svært viktig
fastlandsforbindelse
for hele
Brønnøysamfunnet,
og
planendringen vil sikre denne
viktige adkomsten for fremtiden,
herunder for gjester, lasting og
adkomst til og fra Brønnøya og
holmene.
Kabelfergen er ikke egnet for
materialtransport,
og fellesbryggen
er holmenes eneste
fastlandsforbindelse.
En eventuell fremtidig videreutvikling
vil bli planlagt i samarbeid
til området, Brønnøya Vel og grunneier.

mellom alle rettighetshavere

Både grunneier og Brønnøya Vel har stilt seg positive til dette, og vi kan opplyse at Brønnøya
Vel selv har pekt på følgende fordeler ved en mulig videreutvikling
av fellesbryggen.
(sammenliknet med eksisterende situasjon):
a.

Passasjen mellom vestre side og bryggeanlegget på Hvamodden blir bredere, og
tilkomst for grunneierne på holmene forbedres betraktelig. Det kan til tider være
utfordrende å manøvrere forbi. Spesielt ved syd/vestlig vind, selv med små
landstedbåter/joller.

Side 3av 5

b.

En forlengelse vil også gi vesentlig bedre ilandsetting/laste/losseforhold
med en
dedikert losseplass på innsiden av bølgebryteren skjermet for bølger ved
syd/vestlig vind.

c.

En forlenget brygge vil åpne opp stranden på østre side av steinmolo,
stranden mer brukervennlig for allmennheten og strandens brukere.

d.

En forlengelse vil flytte bølgebryter ut i
bukten, som igjen vil være bli mer
effektiv i forhold til å begrense krappe
bølger ved marbakken, samt skjerme
bukten for høye bølger og korrosjon.

e.

Visuelt kan det bli en klar forbedring ved
opprydding i en bukt som allerede er
kraftig nedbygget med flere brygger og
badehus. Ved at båtplassene blir
liggende i god avstand fra fastlandet
med bedre og sikrere dybdeforhold.
skisse til mulig fremtidig

og gjøre

situasjon

over.

En nærmere skissering av et evt tiltak, herunder en sammenlikning mellom dagens situasjon
og skisse for mulig ny situasjon, fremgår av vedlagte situasjonskart.
Hensikten med tiltaket er
å rydde opp i bukten slik at sjøarealet nær stranden blir fri for brygge og bøyer, ivareta
privatrettslige
rettigheter, og etablere en mer funksjonell løsning, da dagens løsning har blitt
påvirket negativt av kommunens tillatelse til brygge vest for anlegget (Hvamodden).
Oppgradert bryggeanlegg er en sentral forutsetning for å få til dette, da bryggeutvidelsen
muliggjøre permanent fjerning av bryggeplasser og båtbøyer mv. som i dag ligger nær
stranden, og sikre tryggere adkomst forbi kommunens brygge for jollene.

vil

Det anbefales en stedlig befaring.

Rullering kommuneplanens arealdel
For å legge til rette for regulering
eller tillatelse
det om at området
i kommuneplanens
arealdel
1. I sjøen: formålsendres
2. På land: Formålsendres
badehus)’
Slik at det felles

til ‘Småbåthavn’
til ‘Strandsone

bryggeanlegget

til tiltak jfr. SAK og PBL, anmodes
endres til:

med fellesbryggeanlegg

ikke lenger

er i strid

med KP§8.2

(og nåværende

– forbud

En eventuell endring vil legge til rette for, og bidra til, en opprydding i hele bukten.
En bedre ivaretakelse av de særskilte hensynene som gjør seg gjeldende i strandsonen,
underbygge disse.

og å

Hensynet til en trygg og sikker adkomstløsning for Brønnøya og holmene må i den forbindelse
vektlegges.
Endringen vil ikke ha særlige konsekvenser for natur- og kulturmiljø samt friluftsliv og
grønnstruktur.
Allmennhetens tilgang til området eller fellesbryggen vil ikke bli påvirket eller
endret.
En eventuell senere videreutvikling
vil ikke ha særlige konsekvenser for natur- og kulturmiljø
samt friluftsliv og grønnstruktur.
Allmennhetens tilgang til området vil ikke bli påvirket, da
fastbryggen for et i mer enn 60 år eksisterende bryggeanlegg benyttes. Oppgraderingen vil
ikke medføre behov for mudring.
Hvis fellesbryggen muliggjøres for en oppgradering, så vil dette ha begrensede visuelle
konsekvenser sett fra sjøen. Båtplassene er lave over vannspeilet, og ligger i en naturlig bukt.
Tilsvarende sett fra bryggesti på Hvamodden sammenlignet med andre tiltak i nærområdet.
Side 4av 5

Når kommuneplanen er rullert, og det kan tilrettelegges for riktig innregulering
bryggeanlegget, vil alle sider av saken bli belyst – herunder samfunnssikkerhet
biologisk mangfold, konsekvenser for atkomst og parkering inkl sykkelparkering
rådende forhold.

av det felles
(stormflo),
ift. de

Til opplysning har Brønnøya Vel allerede et godt samarbeid med Asker Kommune om
forvaltning og drift av vellets parkeringsplass Vestre vei 96 som må sees i tilknytning til denne
fellesbryggen, samt den offentlige stranden på Hvamodden.

Med vennlig hilsen
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Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann

1.1

Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Sameiet Hartmann
Helle Hartmann
Vækerøåsen 5A, 0282 Oslo
+47 977 59 919
helle.hartmann@hotmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Innspillet gjelder gbnr. 33/66 på Hvalstad i Asker.
Sameiet Hartmann (grunneier) mener eiendommen har et stort utviklingspotensial med tanke
på boligbygging, og bør bli tatt inn i den kommende arealplan på bakgrunn av følgende mål
og strategier i samfunnsdelen:
•
•

•

Ny bebyggelse skal foregå rundt regionens kollektivknutepunkter.
Nye boligfelt må ligge der det er god tilgang til senterstruktur, service og
kollektivtransport. Løsningene skal være økonomisk, sosialt og miljømessig
bærekraftige.
Jernbanen skal være ryggraden i kollektivsystemet og binde Asker kommune
sammen med nabokommune, Osloregionen og Gardermoen Lufthavn.

Asker kommune har dessuten følgende prinsipper for framtidig areal- og
transportplanlegging:
•
•
•
•
•

Veksten i persontransport skal løses med kollektivtransport, gange og sykkel
(helsefremmende arealutvikling)
Nye bolig- og næringskonsentrasjoner skal etableres i gangavstand til høyfrekvent
kollektivtilbud.
Nullvekstmålet i forhold til personbiltrafikken gjelder hele den nordlige del av
kommunen
For å dempe transportbehovet skal det bygges tett i definerte lokalsentre og ved
eksisterende kollektivtilbud.
Prioriterte vekstområder ligger blant annet i gangavstand til jernbanestasjoner.
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Innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og prioriterte vekstområder:
•
•

•
•

2.2

Eiendom 33/66 ligger sentralt plassert på Hvalstad. Hvalstad er definert som et
prioritert vekstområdet i kommunens samfunnsdel.
Eiendommen ligger i gangavstand til Hvalstad jernbanestasjon. Hvalstad stasjon
opererer med et høyfrekvent togtilbud og vil være den mest effektive transportløsning
ved en boligutbygging på eiendommen. I tillegg er både gange og sykkel naturlige
valg for transport.
Hvalstad skole er allerede planlagt utbygget til dobbel størrelse og kapasitet.
Etnytt nærsenter på Hvalstad skal nå etableres.

Kort presentasjon av arealinnspillet

Den sterke befolkningsveksten fortsetter, og Asker trenger flere boliger.
Det er et stort behov for et bedre og mer variert tilbud av boliger til ulike typer husholdninger
med økt vekt på småhusholdninger. Dersom Asker ønsker å etablere et høyskolemiljø i
kommunen vil behovet for leiligheter bli desto større.
Det viser seg dessverre at det fortsatt praktiseres en boligpolitikk som fører til spredt
bebyggelse. Slik arealutvikling er lite bærekraftig, blant annet pga lange reiseavstander til
sentre, skole og jobb, og behov for store kommunale investeringer innen teknisk og sosial
infrastruktur.
Asker kommune har allerede store områder som er avsatt til boligbygging i fremtiden, men
flere av disse områdene er krevende å utvikle, bl.a. i fht sentralitet, transportsituasjon, VAkapasitet eller i forhold til skole- og barnehagekapasitet.
Det tar mange år før veisystemet i Asker kommune får utvidet kapasitet. Dagens køer og
trafikkens negative effekter knyttet til lokalmiljø, klima og ulykker tilsier at eksisterende
kollektivtilbud må utnyttes bedre, smartere og mer effektivt allerede nå.
Kommunen skal samtidig sikre at viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket
ikke går tapt, og unngå nedbygging av dyrket mark i samsvar med nasjonale jordvernmål.
Det er derfor nødvendig å endre arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel.
Det er i samfunnsdelen anvist prioriterte geografiske vekstområder der det
samfunnsøkonomisk og trafikalt vil være gunstig å prioritere utbygging, og der kommunen
bør prioritere å gå inn med offentlige ressurser for og stimulere utviklingen.
Hvalstad er inkludert i kommunens senterstruktur som prioritert vekstområde. I slike områder
går vekst foran vern.
Ved å prioritere vekst på Hvalstad kan Asker lettere nå målene om et klimaklokt samfunn og
en god helse i befolkningen;
Askers ulike sentre skal utvikles med fokus på stedenes særpreg og betydning som
servicesentre, trafikknutepunkt og møteplass for lokalbefolkning og lokalt næringsliv. Attraktiv
tettstedsutvikling omfatter boliger, arbeidsplasser, kultur/ fritid, hverdagsaktivitet,
4
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innbyggertorg og sentrumsformål. Handels, - service og kulturnæringene skal bidra til god,
helsefremmende tettstedsutvikling. Nye bolig- og næringskonsentrasjoner skal etableres i
gangavstand til høyfrekvent kollektivtilbud.
Eiendommen bør nå utvikles som ledd i Asker Kommunens boligpolitiske strategi, som blant
annet inkluderer økt arealutnyttelse i prioriterte vekstområder, der vekst skal gå foran vern.
Boligbygging på eiendom 33/ 66 vil sikre en lang bedre utnyttelse av eksisterende togtilbud
ettersom eiendommen ligger i gangavstand til Hvalstad jernbanestasjon.
Eiendommen ligger også i kort avstand til Hvalstad skole som allerede er planlagt utvidet til
dobbel størrelse/ kapasitet.
Nærhet til natur og friluftsliv er stadig mer populært- også hos den yngre del av
befolkningen. Samtidig er nærheten til sjøen og Oslo byverdsatt.
En boligutvikling her vil derfor bidra til å sikre fremtidens behov for gode og varierte bomiljøer
med fokus på både livskvalitet og folkehelse.
Gbnr. 33/66 ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Skaugumsåsen på Hvalstad vest.
Eiendommen er en del av Semsvannet Landskapsvernomåde, men ligger lengst unna selve
Semsvannet, og utgjør ca 1.5% av selve verneområdet.
Eiendom 33/66 fremstår i dag som igjenvokst krattskog, og utvikler seg sakte men sikkert
mot en fremtidig granskog. Se pkt. 2.6 for mer utfyllende informasjon vedrørende vern.
Eiendommen ligger likevel godt til rette for utbygging, har gode solforhold og fantastisk utsikt.
Vannledning og høyspent i øvre kant av området.
Området kan utvikles til å bli et kvalitetsområde for mange Askerbøringer og innflyttere til
kommunen. Eiendommen grenser til et godt etablert nabolag, med bl.a. kort sykkel-/gangvei
ned til Hvalstad stasjon og skolene, samtidig som det ligger i umiddelbar nærhet til flotte
natur- og friluftsområder.
Eiendommens unike beliggenhet tilsier at en fremtidig boligutvikling bør utformes i samspill
med landskap, terreng, vegetasjon, kultur- og naturmiljø, der dagens rekreasjonsområder,
turløyper kan beholdes eller styrkes, og uteområder skapes på fotgjengernes premisser.
Eiendommen er godt egnet for både små leilighetsbygg og rekkehus, og kan utvikles til å bli
et godt boligområde for alle aldersgrupper.
Det vil kunne legges til rette for at innbyggere kan gå, sykle og benytte seg av
kollektivtransport fremfor å bruke bilen. Dette kan løses både med gode gang- og sykkelveier
og turveier både i og gjennom planområdet. Beboere kan få en el-sykkelordning, med
sykkelparkering både i boligfeltet og ved Hvalstad stasjon.
Det kan etableres ladestasjonen ved Hvalstad togstasjon for både bil og el-sykler, samt en
bilpool ordning på boligfeltet.
På bakgrunn av eiendommens beliggenhet, manglende grunnlag for fortsatt vern, samt
øvrige momenter nevnt ovenfor, ønsker vi med dette innspillet at eiendom 33/66 blir tatt inn i
arealplanen til Asker kommune og avsatt til boligformål.
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2.3

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 72daa.
Figur 1 -Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.
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Figur 2-Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.
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Sameiet Hartmann
Figur 3-Kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag
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2.4

Eiendoms- og eierforhold

G.nr./bnr.

Adresse

33/66

2.5

Hjemmelshaver
Lise Backe Hartmann
Anette Hartmann
Helle Hartmann
Henrik Hartmann
Nina Forde Hartmann
Magnus Hartmann
Johannes Hartmann
Lise-Lotte Hartmann

Dagens arealbruk

Eiendommen består i dag av krattskog og er ikke utnyttet i noen grad. Tidligere har det vært
hentet ut tømmer fra skogen. Det går flere stier over og gjennom eiendommen som de lokale
på Hvalstad i noen grad benytter seg av.
Holsfjordledningen krysser eiendommen i den nordlige enden av eiendommen.

2.6

Prinsipper for vern

Kulturminner:

Det ligger et kulturhistorisk minne (steinrøys) i utkanten av
eiendommen. Denne kan uten problem ivaretas ved samtidig utvikling
av området til boliger.

Biologisk mangfold:

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har Biofokus tidligere kartlagt
området med tanke på kalkskog og biologiske miljøverdier. Vi ba i
den forbindelse om en egen uttalelse om kartleggingen av gbnr
33/66.
Det eneste av interesse som ble funnet på vår eiendom av rødlistede
arter eller prioriterte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 er et lite
areal med boreonemoral blandingsskog helt i nord av eiendommen,
innunder Skaugumsåsen, på oversiden av stien som følger traseen
for vannledningen. Resten av området består av yngre skog, stedvis
på kalkrik berggrunn uten at dette danner grunnlag for å avgrense
naturtyper slik tilstanden er i dag. Det ble ikke påvist rødlistede arter
på eiendommen.

Vassdrag:

Ukjent

Marka:

Den nordlige spissen av eiendommen stikker så vidt inn i
Skaugumsåsen naturreservat. Reservatgrensen sammenfaller både
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med markagrensen og grensen for landskapsvernområdet.
Hoveddelen av eiendommen ligger sør for denne grensen, og en
utbygging kan derfor foretas utenfor markagrensen.
Strandsonen:

Tiltaket vil ikke påvirke strandsonen

Matjord:

Eiendommen består av krattskog og er ikke dyrkbar mark.

Friluftsliv:

Eiendommen ligger nær friluftsområder, men synes ikke omtalt i
forvaltningsplanen for Semsvannet Landskapsvernområde.
Eiendommen er en del av et østlig påheng i landskapsvernområdet,
og langt unna selve hovedvernområdet, nemlig selve Semsvannet.

Tidligere undersøkelser og dokumenter angående grunnlaget for vern av dette aktuelle
området viser at vernegrensen aldri var ment som en endelig grense mot utbygging, men
tvert imot forutsatte at Asker kommune, når behovet meldte seg, sørger for at det blir laget
reguleringsplaner for aktuelle områder, der både verneelementer og utbyggingsbehov sikres
i planene.
Fylkesmannen har tidligere bekreftet at det mangler verneelementer på eiendommen, men
av hensyn til områdets «helhet» ønsker å opprettholde vernet. Men da ser man bort ifra vårt
poeng om at vår eiendom ikke berører hovedvernområdet (Semsvannet), men ligger helt i
ytterkant som et «påheng».
Se vedlegg 1 «Innspill til Askers kommunes arealplan datert 08.02. 2017» for mer utfyllende
informasjon knyttet bakgrunnen for og opprettelsen av vernegrensene til
landskapsvernområdet.
Sameiets eiendom grenser til Asker kommunes skogseiendom som også er en del av
landskapsvernområdet. Deler av denne vil sannsynligvis også være godt egnet for
utbygging. Et mulig samarbeid mellom eierne ved utvikling av området er derfor noe man kan
vurdere, både av økonomiske og praktiske grunner.
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Figur 4 -Beliggenhet eiendom 33/66
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2.7

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m. Her planlegger Bane Nor å bygge
nærsenter.

Ikke relevant

Deler av veien har opparbeidet gang
sykkelvei, mens deler har ikke så utbedring
av vei fra stasjon må påregnes.
Kjøreavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m. Her planlegger Bane Nor å bygge
nærsenter.
Ellers er Holmensenteret nærmeste senter,
med avstand på 2,5km.

Adkomst fra offentlig veg

0 m til kommunal veg

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

Fra tomten til Hvalstad stasjon er det ca.
600m.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde, og
er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

0 m til friluftsområdet, flere lekeplasser på
Hvalstad og aktivitetspark på Hvalstad
skole.

Deler av veien har opparbeidet gang
sykkelvei, mens deler har ikke så utbedring
av vei fra stasjon må påregnes.

Avstand til strandsonen

Strandsone er
ikke relevant.

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelvei e.l.)

Avstand barneskole: ca. 700m, delvis
opparbeidet gangvei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelvei e.l.)

Avstand ungdomskole: ca. 2 km
opparbeidet gangvei langs kirkeveien og fra
Hvalstad stasjon.
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2.8

Fareområder

Tema

Avstand til fareområde

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred

Det er fare for steinsprang og
ras på eiendommen. Se kart i

Ras/skred fra Skaugumsåsen
må sikres.

Figur 5 - Rasområder på side
14 for visualisering.

Reduserer muligheten til å
utnytte hele eiendommen.

Grunnforhold

Det og gjøres geologiske
undersøkelser av grunnforhold i
forbindelse med planarbeid,
men området består av fjell.

Overvann/flom

Overvann ivaretas på egen
eiendom ved
fordrøyningsbasseng.

Flo

Flo ikke relevant.
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Eiendommen ligger på et
høydedrag og overvann/flom vil
ikke true bebyggelsen på
eiendommen.

Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann
Figur 5-Rasområder

KARTUTSNITT

ASKER
KOMMUNE

Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.
målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med
omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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2.9

Bebyggelse og utnyttelse

Vi ser for oss konsentrert småhusbebyggelse(rekkehus) og lavblokk(2-3 etasjer) terrassert i
terreng.

2.10

Trafikk og adkomst

Det må opparbeides ny adkomst til eiendommen. Enten fra Solstads terrasse eller fra
Furubakken.

2.11

Terreng

Topografi og tilpasning til omgivelsene vil være viktig i videre prosjektering.

2.12

Tidsperspektiv

Sameiet Hartmann ønsker med dette innspillet at eiendommen tas inn i den kommende
arealplanen for boligutvikling.

2.13

Økonomi

Sameiet Hartmann har i den senere tid vært i kontakt med flere profesjonelle utbyggere som
vurderer eiendommen som interessant og med stort potensial.
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2.14

Vedlegg

Innspill til kommunedelplan 2013

EIENDOM GBNR. 33/66 HVALSTAD

Asker 15.02.13

EIENDOMMEN

Eiendommen er markert grønn

Reguleringskart
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Eiendommen ligger ved foten av Skaugumsåsen vest på Hvalstad med gode solforhold og
fantastisk utsikt. Tomten ligger i randsonen av eksisterende bebyggelse og er i dag uregulert.
Hvalstad stasjon ligger i gangavstand fra gbnr. 33/66. Eiendommen er 73073m2.

KOMMUNEPLAN

Eiendommen er i dag endel av Semsvannet landskapsvernområdet. Eiendommen er markert
med mørkere grønn.
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Hvalstad er i kommuneplanen fra 2007 avsatt til stedsutvikling i fase 2 på sikt 10-30år. Store
deler av Hvalstad er i kommuneplanen markert som LNF-område med dyrket mark, eller
LNF-område med stort kulturhistorisk innhold. Landbruket er en viktig del av Askers identitet
og et mål for kommunen å beholde større, sammenhengende områder med dyrket mark.
En grensejustering til Semsvannet landskapsvernområde bør nå vurderes.

En grensejustering vil være i samsvar møte kommunens planer om stedsutvikling på
Hvalstad, samt rikspolitiske retningslinjer knyttet til befolkningsveksten i regionen.
•

Eiendom 33/66 ligger nær Hvalstad togstasjon

•

Eiendom 33/66 ligger i nærheten av Hvalstad skole som pr i dag har ledig kapasitet/
muligheter for utbygging.

•

Eiendom 33/66 ligger nær friluftsområder og marka.

•

Eiendom 33/66 er skogbevokst, og ikke dyrkbart.

•

Eiendommen ligger i ytterkant av verneområdet, og dermed lengst unna det biologiske
mangfoldet ved Semsvannet.

•

Det ligger ettkulturhistorisk minne på eiendommen (steinrøys). Dette kan uten problem
ivaretas samtidig med fremtidig utvikling av området til boliger.

•

Eiendommen fyller mange av kravene til gangavstandssamfunnet
å være avhengig av bil i det daglige.

•

Den kan utvikles til å bli et godt boligområde for alle aldersgrupper i samsvar med
kommuneplanen for Asker.

der man kan bo uten

HISTORIKK –TIDLIGERE INNGÅTT AVTALE MELLOM GRUNNEIER OG ASKER
KOMMUNE

Tomten var tidligere en del av Øvre Solstad gård som ble drevet parallelt med Hartmann
Pensjonatskole av vår oldefar, senere vår farfar.

I begynnelsen av 60-årene ble det aktuelt å bygge en ny ungdomsskole på Hvalstad, og
Asker kommune ønsket å erverve et areal fra Thorstad gård for dette formålet. Eieren av
dette arealet var ikke uten videre villig til å avstå fra dette området. Men ville akseptere
dersom han fikk et tilsvarende areal fra naboeiendommen, Øvre Solstad, som da var i ferd
med å bli overdratt gjennom arv til vår farfar.

Han var ikke umiddelbart villig til dette. Det dreide seg om det beste arealet av gården,
sydvendt og relativt flatt. En eventuell avståelse til kommunen ble likevel gjort under den
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klare forutsetning at resten av gården skulle kunne nyttes til byggefelt ettersom den
gjenværende del av tomten ikke kunne drives regningssvarende i landbrukssammenheng.
Dette kravet ble akseptert og godkjent av jordbruksmyndighetene og Fylkeslandbruksstyret
fant også at gården etter fradeling av nevnte areal ville være lite drive-verdig.
Asker kommune/ Fylkeslandbruksstyret vedtok i sak nr. 38 av 1961 at området godkjennes
disponert til byggefelt

I 1966 ble det tatt opp med kommunen å regulere området opp mot Skaugumsåsen (33/66).
Etter møte med ordfører, rådmann og Kommuneingeniører ble det gitt klarsignal til å sette i
gang reguleringsarbeidet. Det ble utarbeidet en rekke reguleringsplaner og planer for
tekniske anlegg etter hvert som kommunen kom med flere nye krav. Konsulenter og
arkitekter ble engasjert, og det ble etter hvert pådratt betydelige kostnader som ble
lånefinansiert.

Saksbehandlingen trakk imidlertid ut i tid, og ble etter hvert stanset i påvente av klarlegging
av ny trase for motorvei E16, der ett alternativ berørte vårt område. Slik gikk det ikke, men
når dette ble klart ble området båndlagt som verneområde av fylket.

Det ble senere avholdt møter med sentrale kommunepolitikere der det ble informert om
eiendommens forhistorie. Kommunen fulgte opp ved at området i forslag til kommuneplan
1989-2000 ble disponert til boligformål, med utbygging i perioden 1994-1999. Kommunen
utarbeidet også etter dette en utbyggingsavtale for området, og det ble holdt møter med
eiendomssjefen. Som senere kommuneplan viser fattet kommunen imidlertid interesse for
(deler av) området til offentlige formål, og arbeidet med utbyggingsavtalen ble ikke fulgt opp.

Slik utbyggingsspørsmålet for dette området utviklet seg etter at våre fedre tok opp saken på
80-tallet, var det ingen grunn til å tro noe annet enn at området kunne bli bygget ut til boliger
som planlagt av kommunen.

Vi ønsker med dette at eiendommen nå inntas i kommuneplanen og blir avsatt til boligformål.

Vennlig hilsen

Sameiet Hartmann
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Innspill til Kommunedelplan 2017

Sameiet Hartmann
v/Helle Hartmann
Vækerøåsen 5a
0282 Oslo

Oslo 08. februar. 2017

Asker kommune
v/Erling Guderud

Innspill fra Sameiet Hartmann, eier av Hvalstad gnr. 33 bnr. 66, til kommende rullering av
Asker kommunes arealplan.

Sameiet Hartmann ber med dette om at eiendommen Hvalstad gnr. 33 bnr, 66 tas inn i Asker
kommunes arealplan som boligutbyggingsareal. For nærmere konkretisering av denne
forespørselen vises til Sameiets innspill datert 2013 som følger vedlagt (vedlegg 1).
Eiendommens sentrale beliggenhet, i gangavstand fra Hvalstad stasjon, vil bidra til å
redusere samfunnets transportbehov og samtidig redusere utbyggingspresset på langt mer
verdifulle arealer (dyrket mark m.m.).

Da arealet i dag er en del av Semsvannet landskapsvernområde ønsker vi nedenfor å
orientere/minne om historikken for eiendommen. Hvorfor den ble en del av landskapsvern-
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området selv om den ligger helt utenfor Semsvann-området og ikke inneholder hverken
verneverdige miljø- eller landskapselementer, men tvert imot ligger i pressområdet Hvalstad.
Videre vil vi vise at vernet absolutt ikke var ment å hindre Asker kommune å benytte
vernearealene til boligutbygging, men snarere tvert imot.

Historikk
Vedlegg 1 viser mer konkret eiendommens historikk, men i korthet har Sameiet Hartmann
helt siden 60-tallet arbeidet for å få bygget ut eiendommen Hvalstad gnr. 33 bnr. 66. Arealet
ble den gang frigitt for utbygging av fylkeslandbruksstyret og det ble utarbeidet
reguleringsplan for eiendommen. Planbehandlingen ble imidlertid stilt i bero bl.a. som følge
av planer om en indre motorvei gjennom området og senere som følge av redusert
utbyggingstakt og midlertidig vern (1973) og senere etablering av Semsvannet
landskapsvernområde (1992). Sameiet Hartmann har gjennom årene tatt opp igjen
utbyggingsplanene og har bl.a. spilt inn arealet som utbyggingsareal i kommunens
arealplanarbeid.

Ved senere henvendelser har Asker kommune bare vist til at eiendommen er en del av
Semsvannet landskapsvernområde, pekt på verneformålet og meddelt at vernet ville man
respektere. Kommunen synes derfor neppe å ha vurdert realitetene for denne spesielle
eiendommen. Hvorfor ble den vernet og hvorfor inngår den fortsatt i landskapsvernet når den
ikke inneholder noe verneverdig? For Sameiet tyder derfor dette på at Asker kommune
antakelig ikke lenger er kjent med bakgrunnen for vernet og med de helt spesielle
forutsetninger som ligger til grunn for dette vernet.

Sameiet Hartmann har heller ikke vært kjent med bakgrunnen og forutsetningene for vernet,
men fant fort ut at det ikke kunne være miljømessige begrunnelser for vernet. I forbindelse
med forvaltningsplanarbeidet for verneområdet, som nå pågår, foreslo derfor Sameiet at
fylkesmannen grensejusterte verneområdet slik at den utbyggbare delen av Sameiets
eiendom tas ut av vernet. Dette ble bl.a. begrunnet med at det beviselig ikke finnes
verneverdige miljøelementer på eiendommen (vedlegg 2), at skjøtsel ikke vil kunne skape
miljøverdier i området i framtiden og at eiendommen ligger helt utenfor selv
hovedverneområdet og heller burde være et sentralt utbyggingsområde for Asker kommune.
I tillegg kan nevnes at det heller ikke finnes landskapsmessige grunner for å verne et
igjengrodd areal og at markagrensa, som kom senere og nettopp har til formål å sikre
utmarksarealer imot utbygging, går opp under Skaugumåsen, dvs. gjennom norddelen av
eiendommen.

Hvorfor en slik landskapsverneprosess på denne bakgrunn tok opp i seg potensielle
utbyggingsområder har derfor vært vanskelig å forstå og et vanskelig spørsmål for Sameiet å
finne svar på. I møte og korrespondanse med Fylkesmannen bekreftes det at det ikke finnes
verneverdige miljø-/landskapselementer på eiendommen og fylkesmannen kunne heller ikke
svare på hvorfor arealet opprinnelig ble vernet. Fylkesmannen forholder seg derfor bare til at
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arealet faktisk er blitt vernet og ønsket derfor ikke å imøtekomme Sameiets forslag om en
grensejustering i området. Sameiet er skuffet over at Fylkesmannens ikke ønsker å se mer
helhetlig på saken og tydeligvis uten å kjenn bakgrunnen for vernet. Samtidig overses også
den rettsikkerhetsmessige siden av saken, som er vern av en privat eiendom uten
vernelementer og uten erstatning. Fylkesmannen m.fl. har imidlertid vært behjelpelig med å
skaffe informasjon og dokumentasjon både fra opprettelsen av det midlertidige vernet
(«Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker», (1973)) og det permanente i Kongelig
res. «Opprettelse av Semsvannet landskapsvernonråde….» (1992). På bakgrunn av disse
dokumentene vil derfor Sameiet nå be Fylkesmannen vurdere saken pånytt.

Hvorfor ble eiendommen vernet?
De to nevnte dokumentene, som følger vedlagt (vedlegg 3 og 4), viser både hvordan
vernegrensene ble til og hvordan man, i et slikt pressområde som Asker, forutsatte at vernet i
pressområdene skulle praktiseres i ettertid. Det siste, som vi her nevner først, omtales i
Kongelige res. 1992, hvor det bl.a. sies følgende:

«Som følge av Semsvannets beliggenhet i et pressområde aksepteres større grad av
utbygde områder enn hva som er vanlig i landskapsvernområder. Derfor er både Sem og
Sem Bruk samt områder preget av villabebyggelse innkommet i verneområdet.
Departementet slutter seg imidlertid til direktoratets syn om at Asker kommune bør utarbeide
reguleringsplaner for disse områder hvor det forutsettes at landskapsverdier blir tillagt
vesentlig vekt. Dette vil etter departementets syn sikre landskapsverdiene i tilstrekkelig grad,
slik at områdene kan tas ut av verneområdet».

Dessuten sies det avslutningsvis følgende:

«P.g.a. lokaliseringen av verneområdet innenfor et pressområde er forskriften liberal i forhold
til andre landskapsvernområder, noe som har vært nødvendig i dette tilfellet for å kunne
gjennomføre vernevedtaket.» (vår understrekning)

Etter Sameiets mening viser dette klart at eventuelle verneelementer var ment å kunne
sikres gjennom reguleringsplaner og forutsatt at verneelementene sikres er det fritt opp til
Asker kommune og ta i bruk arealene man har behov for. Videre står det også klart at når
verneelementer er sikret i reguleringsplaner kan områdene tas ut av verneområdet. Av dette
følger det vel også logisk at områder hvor det ikke finnes verneelementer ikke bør inngå i
verneområdet eller tilsvarende at slike områder bør kunne tas ut av verneområdet.

Den Kongelige res. omtaler imidlertid ikke klart hvordan grensene ble til, men dette
framkommer vesentlig tydeligere i «Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker» fra 23.
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nov. 1973, hvilket tyder på at grensene fra det midlertidige vernet ble tatt opp i den Kongelige
res. uten nærmere vurderinger. Avslutningsvis i verneforslaget fra 1973 står følgende:

«I 1970 utarbeidet Asker kommune ved generalplanutvalg/reguleringsvesen i samarbeid med
landbruksmyndighetene forslag til jord- og skogbruksplan. Arbeidet gikk i hovedsak ut på å
klarlegge de framtidige grenser mellom utbyggingsområder og landbruksområder. Forslaget
ble i 1971 tiltrådt av fylkeslandbruksmyndighetene.
Asker reguleringsvesen er nå i gang med en revisjon av generalplanutkastet fra 1966. Som
følge av redusert utbyggingstakt vil omfanget av utbyggingsområdene bli redusert i forhold til
forslaget fra 1966 og en vil søke å holde seg til de grenser som er trukket opp i forslaget til
jord- og skogbruksplan, evt. med mindre utvidelse av landbruksområdene» (vår
understrekninger)

Det var altså ikke et vernebehov som førte til at bl.a. Sameiets eiendom kom inn i
Semsvannet landskapsvernområde, men et lokalpolitisk behov på 60-tallet for å trekke en
midlertidig utbyggingsgrense mellom utbyggings- og landbruksarealer. At dette ble gjort etter
at området i samarbeid med Asker kommune allerede var frigitt for utbygging og
reguleringsplan var utarbeidet er dessverre i dag bare å konstatere.

Samlet viser disse dokumentene at vernegrensen aldri var ment som en endelig grense mot
utbygging, men tvert imot forutsatte man at Asker kommune, når behovet meldte seg, sørger
for at det blir laget reguleringsplaner for aktuelle områder, og at både verneelementer og
utbyggingsbehov sikres i planene.

At Asker kommune i dag avviser utbyggingsinnspill fra grunneiere i området ved bare å vise
til verneformålet og at Fylkesmannen som vernemyndighet bare forholder seg til at et areal
faktisk er vernet, viser for det første at de opprinnelige åpenbare og logiske verneforutsetninger i pressområdet er glemt. For det andre viser det at verdiladede ord som
«vern/verneverdig» fort kan bidra til glemsel av fakta og dermed bli en trussel mot
grunneiernes rettsikkerhet.

Fylkesmannen og Sameiets krav
Som nevnt var ikke Sameiet Hartmann kjente med de ovennevnte verneforutsetningene når
man i brev til fylkesmannen ba om at hoveddelen av Sameiets eiendom ble frigitt for
utbygging. Asker kommune mottok kopi av dette brevet til orientering, men det vedlegges
allikevel her for helhetens skyld (vedlegg 5). Sameiet forutsetter at heller ikke Fylkesmannen
var kjent med verneforutsetningene hverken ved vårt møte i sept. 2016 eller i fylkesmannens
svar av 29. nov. 2016 (vedlegg 6), da det ikke ble opplyst eller blir vist til i brevet. Vi vil i nytt
brev til Fylkesmannen kommentere svaret mer konkret, men vil her allikevel kort kommentere
noen mer prinsipielle forhold.
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Vi opplever dessverre at Fylkesmannen med grunnlag i de generelle verneformål forsøker å
«konstruerer» en generell vernebegrunnelse for vår eiendom som ikke er beskrevet tidligere i
prosessen og således ikke er vurdert i verneprosessen. Markagrensa ser man også bort ifra.
Fylkesmannen bekrefter imidlertid at det mangler verneelementer på eiendommen, men av
hensyn til områdets «helhet» ønskes allikevel slike lite verneverdige deler å holdes vernet.
Da ser man imidlertid samtidig bort ifra vårt poeng om at vår eiendom ikke berører
hovedverneområdet, men ligger som et «påheng». Man skulle vel også tro det var viktigst å
konsentrere innsatsen mot hovedverneområdet i en situasjon hvor verneverdiene iflg.
Fylkesmannen fortsetter å utvikle seg negativt og skjøtselsbidragene reduseres. Vi finner det
også overraskende at faren for presedens, som for øvrig i liten grad er til stede i vårt tilfelle,
skal være et argument imot å rette opp en urett som det offentlige her har begått. Tvert imot
forventer vi en samfunnsmålsetting om å rett opp urett. Fylkesmannens svar synes fortsatt å
bygge på prinsippet «vernet er vernet», noe som minner mer om Hakkebakkeskogens
prinsipper enn rettsstatlige prinsipper. Vi får håpe det endrer seg når man ser nærmere på
verneforutsetningene.

Asker kommunes eiendom –naboeiendom mot øst.
Som kjent grenser Sameiets eiendom mot øst til Asker kommunes skogeiendom som også
er en del av landskapsvernområdet, og som utgjør verneområdets østre grense i dette
«påhengte» området. Det alt vesentligste av det Sameiet har funnet ut om miljø- og
landskapsmessige forhold for egen eiendom, antas også å gjelde for Asker kommunes
eiendom. Deler av denne ville derfor sannsynligvis også egne seg godt for utbygging.
Området ligger dessuten samlet sett godt til rette for utbygging, som tidligere nevnt i
gangavstand fra Hvalstad stasjon, og med vannledning og høyspent i øvre kant av arealene.

Ber om møte
Sameiet Hartmann har hatt møte og samtaler med Asker kommune tidligere om denne
saken og vi antar at Asker kommune kjenner vår eiendom godt. Imidlertid er denne saken
etter hvert blitt noe komplisert, ikke minst pga historien, og vi mener derfor det kan være
betryggende om vi tar et nytt møte for å gjennomgå dette arealplaninnspillet og
begrunnelsen. Skulle det være forhold Sameiet mot formodning fortsatt ikke kjenner til kan
det også gjerne framkomme på et evt. møte. Ber derfor om forslag til møtetidspunkt.

Med hilsen
Sameiet Hartmann
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Helle Hartmann

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innspill arealplan
Mail vedr. miljøelementer på eiendommen
Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker», (1973)
Kongelig res. Opprettelse av Semsvannet landskapsvernonråde…. (1992)
Sameiets brev til Fylkesmannen, nov. 2016.
Fylkesmannens svar til Sameiet, 29. nov. 2016

25

Eiendom 33/66
Sameiet Hartmann

Høringsuttalelse til forslag for Forvaltningsplan

2017

Sameiet Hartmann
v/Helle Hartmann

Oslo den 14. nov. 2017

Fylkesmannen Oslo og Akershus
v/Miljøvernavdelingen
Postboks 8111 Dep.
0032 Oslo
fmnoapostmottak@fylkesmannen.no

Høringsuttalelse til forslag til Forvaltningsplan for
Semsvannet landskapsvernområde fra Sameiet Hartmann,
gnr. 33 bnr. 66 i Asker kommune.
Sameiet Hartmann takker for tilsendte høringspapirer, med høringsfrist 15. nov. 2017
og ønsker å gi følgende høringsuttalelse. For oversiktens skyld knytter vi våre
kommentarer til planens hovedinndeling.
Allerede innledningsvis vil vi påpeke at planutkastet synes å legge opp til en
skjerping av verneforskriften, som det etter vår kunnskap ikke er adgang til med
hjemmel i Kongelig res. 1992. Forvaltningsplanen kan derfor ikke vedtas i den formen
den nå har. Det er også i denne sammenheng uheldig at man ikke innledningsvis i
planutkastet forklarer hvorfor forvaltningsplanforslaget fra 1998 ikke ble ferdigstillet.
Dette er ekstra viktig når det går nærmere 20 år til arbeidet tas opp igjen og hvor
mange av dagens aktører mangler historien. Det kan dessverre i dette spesielle
«pressområde-landskapsvernet» være grunner til å tro at 1998-planen ikke ble
ferdigstillet fordi også det utkastet la opp til skjerping av verneforskriften.
Vedr. Kapittel 1. Innledning om forvaltningsplaner mm.
Vi har ingen kommentarer til det som står skrevet i kapitelet, men isteden litt til det vi
mener mangler. Forutsetninger som hadde stor betydning for at
landskapsvernområdet i det hele tatt ble etablert og hvorfor det fikk de grenser det
fikk, mangler i sin helhet. Videre hvordan man forutsatte at dette i framtiden skulle
koordineres med samfunnsutviklingen som går sin gang og for Asker kommunes rett
og muligheter til å få tatt arealer ut av verneområdet om det skulle være ønskelig.
Dette igjen har avgjørende betydning for rettsikkerheten for de grunneiere og andre
som omfattes av vernet. Slik informasjon er nødvendig både for å unngå «snikvern»
og fordi forvaltningsplanen i neste omgang skal være verktøyet for å gi tillatelser til
tiltak i området, jfr. verneforskriften §3.
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Det finnes mye bakgrunnsmateriale om opprettelsen av landskapsvernet, men her
nøyer vi oss med å peke på etpar sentrale dokumenter.
Kongelig res. 1992 viser bl.a. hvordan man forutsatte at vernet og
vernegrensene skulle praktiseres i ettertid, sitat:
«Som følge av Semsvannets beliggenhet i et pressområde aksepteres større
grad av utbygde områder enn hva som er vanlig i landskapsvernområder.
Derfor er både Sem og Sem Bruk samt områder preget av villabebyggelse
innkommet i verneområdet. Departementet slutter seg imidlertid til
direktoratets syn om at Asker kommune bør utarbeide reguleringsplaner for
disse områder hvor det forutsettes atlandskapsverdier blir tillagt vesentlig
vekt. Dette vil etter departementets syn sikre landskapsverdiene i tilstrekkelig
grad, slik at områdene kan tas ut av verneområdet».
Videre helt til slutt i Kongelig res. 1992 sies følgende:
«P.g.a. lokaliseringen av verneområdet innenfor et pressområde er forskriften
liberal i forhold til andre landskapsvernområder, noe som har vært nødvendig i
dette tilfellet for å kunne gjennomføre vernevedtaket.»
I denne sammenheng er det også interessant å vite hvordan vernegrensene, som
sammenlignet med andre landskapsvernområder ikke bygger på vernebehov, ble til.
Kongelige res. 1992 omtaler imidlertid ikke dette rent spesifikt, men dette
framkommer tydeligere i dokumentet
«Forslaget til vern av Semsvann-området i Asker» fra 23. nov. 1973. Til
slutt i dette dokumentet står følgende:
«I 1970 utarbeidet Asker kommune ved generalplanutvalg/reguleringsvesen i
samarbeid med landbruksmyndighetene forslag til jord- og skogbruksplan.
Arbeidet gikk i hovedsak ut på å klarlegge de framtidige grenser mellom
utbyggingsområder og landbruksområder. Forslaget ble i 1971 tiltrådt av
fylkeslandbruksmyndighetene.
Asker reguleringsvesen er nå i gang med en revisjon av generalplanutkastet
fra 1966. Som følge av redusert utbyggingstakt vil omfanget av
utbyggingsområdene bli redusert i forhold til forslaget fra 1966 og en vil søke å
holde seg til de grenser som er trukket opp i forslaget til jord- og
skogbruksplan, evt. med mindre utvidelse av landbruksområdene»
Her framgår det at vernegrensene, i de utbyggingsaktuelle delene av området, ikke
er framkommet ut ifra et landskapsvernbehov, men ut ifra et kommunalt behov, på
60/70-tallet, for å trekke grenser mellom utbyggingsområder og landbruk og at man
pga. av redusert utbyggingstakt da fant å ville utvide landbruksområdene. Hvorfor
disse grensene ble benyttet i et midlertidig vern, kan man selvsagt lure på, men det
er ingenting som tyder på at det var noen miljømessige argumenter for dette, snarere
rent praktiske, kombinert med oppfatningen om at dette uansett skulle behandles
liberalt.
Vi tillater oss her å nevne at allerede på dette tidspunkt var det i samarbeid med
Asker kommune og med godkjennelse av fylkeslandbruksmyndighetene laget
reguleringsplan for boligutbygging på vår eiendom. Når disse kommunale
utbyggingsgrensene også ble benyttet i Kongelig res. 1992 beskriver derfor det
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konkret hvordan vernegrensene ikke skulle være et hinder for utbyggingsbehovene,
men tvert imot hvordan utbygging og evt. vernebehov burde kombineres i dette
pressområdet.
Ved ikke å opplyse om disse helt spesielle forutsetningene, for nettopp dette
landskapsvernet, som til forskjell fra de aller fleste andre landskapsvern i landet
ligger i et pressområde, bidrar man på en måte til å «oppheve»/»gjemme bort»
viktige rettsikkerhetsmessige forutsetninger for vernet. For Asker kommune vil f.eks.
dette fort kunne medføre at man sentralt må bygge på dyrket mark istedenfor på
gjengrodde lier uten miljøelementer nær et trafikknutepunkt. Det kan neppe være
meningen og vi antar dette bare skyldes en forglemmelse.
Vedr. Kapitel 2. Områdebeskrivelse og dagens bruk.
I dette kapitelet framgår det klart at landskapsvernområdet egentlig består av 2 helt
ulike områder, som så vidt er sammenkoblet med en smal korridor like under
Skaugumåsen. Ved å henge på et lite østlig påheng/blindtarm skulle man tro at da
må det finnes noen helt spesielle verneformål der. Det viser imidlertid dette kapitelet
ikke. Bortsett ifra i den bratteste Skaugumås-skråningen, kan hverken gamle eller
nye undersøkelser peke på noe spesielt her. Riktignok finnes noen få kulturminner,
men disse vil bedre kunne tas vare på i en reguleringsplan, slike Kongelig res. 1992
beskriver, enn i et gjengroingsområde.
I kapitelet fastslåes dessuten at dette østlige området er bevokst med barskog og at
det som landskapsvern er lokalt viktig. At det er et barskogområde er nok en sannhet
med noen modifikasjoner. Det var nok opprinnelig et sammenhengende
barskogområde og vil igjen, når naturens suksesjoner har gått sin gang, kunne ende
opp som et barskogområde, men i dag er store deler rett og slett igjengrodd med
kratt. At dette også skal være et lokalt viktig landskapsvernområde er det ingen
undersøkelser som viser. Det er derfor direkte feil. Hovedstiene gjennom området er
riktignok viktige, men da i hovedsak som gjennomfartsårer for å komme seg til
Semsvann-området og Marka. At det går en stor vannledning gjennom området
illustrerer vel også at dette området i langt større grad må ansees som et framtidig
utbyggingsområde. Nærheten til trafikknutepunkter, dvs. samfunnsprioriterte
utbyggingsområder, illustrerer det samme.
Vedr. Kapitel 3. Brukerinteresser og utdyping av verneforskriften
Dette kapitlet gir grunn til å tro at vernemyndighetene med forvaltningsplanforslaget
forsøker å skjerpe verneforskriften ut over det Kongelig res. 1992, betegner som en
«liberal» verneforskrift. Når det legges opp til en betydelig skjerping og
byråkratisering og man i tillegg sier at det for forvaltningsmyndigheten ikke er noe
poeng at det skal kunne drives lønnsom drift i området minner dette sterkt om et
«tilleggsvern» det ikke er hjemmel for. Når man samtidig legger opp til betydelig
skjønnsutøvelse i tiltakene, noe som gir usikkerhet og høyst sannsynlig fordyring for
grunneiernes landbruksdrift, styrker det mistanken.
På bakgrunn av at det nettopp er lønnsom landbruksdrift som har skapt mye av
verneverdiene i området og at man derfor er bekymret for at landbruksdriften
nedlegges og verneelementer trues, synes det ikke særlig logisk å lage regler som
ytterligere vanskeliggjør lønnsom drift. Når man i tillegg ikke ser for seg at
bevilgningene til skjøtsel vil øke i framtiden, er det grunn til å spørre om motivet for
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forslagene. Samtidig sier man følgende(sitat): «For å ivareta verdiene i
kulturlandskapet, er det nødvendig med fortsatt jordbruksdrift på eksisterende
dyrkede arealer. På den måten har grunneierne i området et stort forvaltningsansvar
for verneområdet». Her synes det nødvendig å presisere at grunneiernes ansvar er å
drive eiendommene sine mest mulig lønnsomt for seg og sin slekt, i trå med
nasjonens lovverk. Vanskeliggjøres dette pga vernebestemmelser må dette erstattes
eller vernebestemmelsene endres. Grunneiers ansvar innebærer også å legge ned
driften om den for en periode gjøres ulønnsom selv om det er til skade for
miljøverdier. Det er derimot vernemyndighetenes eget ansvar å sikre verneverdiene.
Er vernemyndighetene avhengig av lønnsom landbruksdrift for å oppnå det, må de
nødvendigvis bidra til det. Dette bør likeledes innebære at er det ikke lenger mulig i
tilstrekkelig grad å ivareta vernelementene, så må enten landskapsvernet oppheves
eller redefineres slik at det kommer i takt med tiden.
Forvaltningsplanen viser at området har forandret seg mye som følge av den
generelle samfunnsutviklingen og store driftsendringer i landbruket. Slike endringer
er nok rimeligvis enda større og blir raskere synlig i et pressområde enn i mer
perifere strøk og viser derfor klart utfordringene med å legge et
landskapsvernområde i et pressområde.
Når det gjelder planforslagets anbefalinger i skogen vil vi peke på at det også her må
være lønnsom drift. Slik flere av tiltaksforslagene framstår er det grunn til å spørre
om de er i trå med gjeldende skoglov, som vel fortsatt gjelder i
landskapsvernområdet.
Ellers illustreres også godt i dette kapitelet at friluftsformål er et viktig mål for
området, selv om det flere ganger uttales at friluftslivet er underordnet
vernehensynene. I planforslaget greier man tydeligvis ikke allikevel helt å bestemme
seg for hvilken fot man skal stå på. Det er nesten så man kan spørre om man her
bruker landskapsvern for å sikre friluftsformål?

Vedr. Kapitel 4: Forvaltningsoppgaver
Til dette kapitlet er det ikke så mye å tilføye ut over kommentarene ovenfor, annet
enn at det i de tilfeller når arealer forslåes tillagt tilgrensende reservater, forutsettes
at dette evt. kun kan gjennomføres med bruk av frivillig vern-ordningen. Dette vil i
såfall medføre en grensejustering for landskapsvernområdet og dermed kreve en
justering av kongelig res.

Med hilsen
Sameiet Hartmann

Helle Hartmann
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Avisinlegg i Budstikka

Innlegget finnes også på https://www.budstikka.no/debatt/vern-av-sem-omradet/110028!/
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill
For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.
Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1.1

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Kongshaugen byggeselskap AS og privatperson Eyvind Aaeng
Kontaktperson: Eirik Hanisch
Adresse: Kongsveien 91, 1177 Oslo
Telefon: 91739008
E-post: eirik@hanisch.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Jan Terje Iversen MNAL
Kontaktperson: Jan Terje Iversen
Adresse: Setraveien 19, 0786 Oslo
Telefon: 922 84 514
E-post: terje@gkark.no

Firma: Malarchitecture AS
Kontaktperson: Mirza Mujezinovic, siv.ark. MNAL
Adresse: Nedre Slottsgate 4 M, 0157 Oslo
Telefon: 470 15 667
E-post: mirza@malarchitecture.com

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnspill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.
1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
Gjennom sin utforming og ambisjon tar planforslaget utgangspunkt i kommuneplanens mål og
strategier. Landskapet og områdets grønne karakter er premissleverandør for det nye
planforslaget sentralt på Nesøya. Viktigheten til å knytte seg til eksisterende infrastruktur, ligger
til grunn for en fremtidig miljøvennlig utvikling av planområdet.
Planforslaget er en transformasjon av deler av nåværende friluftsområdet til byggeområdet med
boligformål. Det foreslås 36 boenheter (eneboliger, tomannsboliger og rekkehus), fordelt i tre
felt med grønne soner imellom. Utnyttelsen for boligområdet holdes lavt, felt A og C på 22% BYA,
og felt B på 10 % BYA. Mot sør ligger utviklingsprosjektet mot et boligområde og knytter seg til
eksisterende offentlig vei og annen teknisk infrastruktur. I tillegg foreslås det opparbeiding av to
leirplasser og nye turstier, samt rehabilitering av de gamle, slik at Nesøytjern blir mer tilgjengelig
for lokalmiljøet.
Blanding av lav tomteutnyttelse med grønne felt imellom (og opparbeidet nettverk av gangstier)
vil gi mulighet for et bomiljø av høy kvalitet, samtidig som området vil fortsette å være et
tilgjengelig natur- og friluftsarena på Nesøya. På den måten bidrar man til at det blir attraktive
boforhold i kommunen, mens man bevarer i størst mulig grad de eksisterende natur- og
landskapelige kvalitetene i situasjonen.
2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.
I den kommende kommuneplanen er Nesøya definert som et av 26 nærsentra i Asker kommune.
Prosjektet ligger sentralt på Nesøya, men utenfor den 0.5 km gangavstandssonen til det
prioriterte vekstområdet Slependen. Kommuneplanens Samfunnsdel (side 75) åpner for
boligbygging også utenfor de prioriterte vekstområdene i form av ordinær småhusbebyggelse
(eneboliger, tomannsboliger etc.) i tilpasset naboskap. Forslaget foreslår et nedskalert bomiljø
bestående av 35 boenheter fordelt i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Utviklingsområdet
er godt forbundet til Slependen med eksisterende gang- og sykkelveier. I tillegg er det to
bussholdeplasser (Søndre brygge mot vest, og Kalkbukta mot øst) som betjenes av linjer 252 og
252E (forbindelse med Slependen og Sandvika).

2.2

Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt
Grunneierne bak innspillet har i flere generasjoner gjennom forskjellige selskaper hatt
hjemmel til store deler av de ubebyggete naturområdene rundt Nesøytjern. I forbindelse
med opprettelsen av Nesøytjern naturreservat ble den største delen av eiendommene
ekspropriert og lagt til naturreservatet. Den resterende del ble regulert til friområde.

Til grunn for planinnspillet ligger et ønske om å omregulere dette området bestående av
eiendommene 40/538, 670 og 32 på Nesøya til boligbebyggelse/friområde. Eiendommene er
i kommuneplanen regulert til friområde. Grunneier ønsker med innspillet å endre formålet
for deler av området til byggeområde for boliger.
Det aktuelle området ligger sør for Nesøytjern naturreservat i en sørvendt skråning med
meget gode sol- og utsynsforhold som er meget vel egnet til boligområde. Deler av
eiendommene har vanskelige stigningsforhold mens andre områder egner seg godt for
bebyggelse.
Som boligform ser man for seg en variert form for frittliggende boliger av typene eneboliger,
tomannsboliger og rekkehus i to til tre etasjer tilpasset terreng. Utnyttelsesgraden vil være
fra lav til moderat. Det vil bli lagt vekt på å gi boligene materialitet og farger som harmonerer
med omgivelsene for å dempe fjernvirkningen av bebyggelsen. Det vil videre bli tatt hensyn
til at bebyggelsen ikke skal bryte horisonten sett fra sjøen.
Innspillet vil gi et positivt tilskudd til boligutvikling i Nye Asker kommune av meget høy
kvalitet i et område som er lite brukt, og ikke spesielt godt egnet, til eksisterende formål friområde. Nærområdet har godt utviklet infrastruktur og kommunal tjenesteyting. Innspillet
opprettholder og utbedrer funksjonen eksisterende friområde har som tilgang til
naturreservatet rundt Nesøytjernet.
Innspillet vil medfører en mindre reduksjon av friområdene i kommunen. Det aktuelle
områder, som må anses som et restområde beliggende mellom reservatet og boligutviklingen
på Dnb-tomta, er imidlertid lite brukt og tjener i hovedsak som adkomstmulighet for
reservatet. Denne muligheten vil i likhet med to leirplasser bli opprettholdt og forsterket i
innspillet. Intensjoner er å utbedre og supplere eksisterende stier og leirplasser for å bedre
tilgangen til reservatet og øke kvaliteten på eksisterende friområde. Dette kan f.eks.
innebære økt tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Fordelen av å oppgradere og øke
kvaliteten på fasilitetene i område vil overveie ulempene ved et redusert areal.
Forslaget vil føre til at et lite brukt, og begrenset tilgjengelig skogsområde, blir erstattet av
byggefelt med gode boliger og et oppgradert friområde som bedrer tilgjengeligheten til
Nesøytjern naturreservat. Dette anser vi må være positivt både for nærområde Nesøya og
boligutviklingen i Nye Asker kommune.

2.3

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 65,5 daa.
Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag. (tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag. (tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag. (tilpasses
størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

2.4

Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

40/538

Nesøya

Kongshaugen byggeselskap AS,
Kongsveien 92, 1177 Oslo

40/670

Nesøya

Kongshaugen byggeselskap AS,
Kongsveien 92, 1177 Oslo

40/32

Nesøya

Eyvind Aaeng, Molor, 2940
Heggenes

2.5

Dagens arealbruk

Området brukes i dag som:

2.6

40/538

Friluftsområdet

40/670

Friluftsområdet

40/32

Friluftsområdet

Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema

Hva

Avstand

Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

-

-

-

Biologisk mangfold

-

-

-

Vassdrag

-

-

-

Marka

-

-

-

Strandsonen

-

-

-

Matjord

-

-

-

Friluftsområder

Se vedlagt.

Se vedlagt.

Se vedlagt.

2.7

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Gangavstand til nærmeste lokal- eller
nærsenter: 0 m/Området er på Nesøya
(nærsenter).

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Kjøreavstand til nærmeste lokal- eller
nærsenter: 0 km/Området er på Nesøya
(nærsenter).

Adkomst fra offentlig veg

Atkomst fra offentlig vei: området grenser
til offentlig veg, mot vest knytter det seg til
Høgdaveien, mot øst til Vendla.

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

2 km til gå/kjøreavstand til Slependen.
Vestrevei har opparbeidet gang- og
sykkelvei.

Ikke relevant

480 m til busstopp Søndre Brygge (linje
252).
50 m til busstopp Kalkbukta (linje 252).

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

0 m. Planområdet ligger som første nabo til
Nesøytjern. Innspillet foreslår
rehabilitering, samt bygging av nye gangsykkelstier.

Avstand til strandsonen

500 m gåavstand.

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

950 m til Nesøya barneskole, opparbeidet
gang- og sykkelvei langs Vestrevei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

4,8 km til Landøya ungdomsskole
(opparbeidet gang- og sykkelvei e.l.).

Beskriv med egne ord området i en større sammenheng. Hva kjennetegner nærområdet i dag. Vil
ønsket utvikling av området få virkninger utenfor foreslått areal? Herunder behov for sosial og teknisk
infrastruktur og lignende.
Se beskrivelse ved punkt 2.2

2.8

Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Tema

Avstand til fareområde

Ras og skred

ingen

Grunnforhold

Avklares senere

Overvann/flom

ingen

Flo

ingen

2.9

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og
arealformål.
Planområdet har et areal på 63.657 m2. Av dette blir 50.642 m2 foreslått som byggeområdet for
boligformål. Resterende areal forblir friluftsområdet. Boligområdet er fordelt i tre felt: felt A= 14141
m2, felt B= 26697 m2, felt C=9804 m2. Utnyttelsen for boligområdet holdes lavt, felt A og C på 22%
BYA, og felt B på 10 % BYA.
Til sammen er det 36 boenheter hvor av 13 eneboliger, 15 tomannsboliger og 8 rekkehus. Oppnådd
BRA for hele planområdet blir 7875 m2 fordelt per felt: felt A 3131 m2, felt B = 2570 m2, felt C = 2174
m2.

2.10

Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.
Planområdet ligger ved en offentlig vei. På grunn av sitt langstrakte utforming knytter planforslaget
seg til Høgdaveien mot vest, og Vendla mot øst. Ny adkomst opparbeides som antydet på kartet.
Tilkobling til offentlig vei, samt veiutforming i planområdet følger kommunens veileder Vei- og
gatenormal.
Innebærer arealinnspillet endringer i trafikksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang- og
sykkelvei eller fortau, vesentlig trafikkøkning, endring i adkomstforhold. Berøres skolevei. For
boligområder - er det sikker skolevei fra planområdet til barne- og ungdomsskole.
Trafikksituasjonen endres ikke i særlig grad i nærområdet, enn det som er forventet av en utbygging
på 36 boenheter.

2.11

Terreng

Dersom arealinnspillet er utfordrende i forhold til terreng må det legges ved snitt som viser hvordan
tiltaket inkludert adkomst er tilpasses terrenget.
Foreslått bebyggelse er av småskala karakter og er skreddersydd etter de topografiske forholdene i
planområdet, med mindre terrengtilpasninger.

2.12

Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utvikles og kjenner dere til utfordringer som
kan hindre ønsket fremdrift.
Forslagets størrelse, karakter og utforming åpner for en fleksibel og gradvis utbygging.

2.13

Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?
Beliggenheten til planområdet og de stedlige kvalitetene tilsier at dette kan bli et attraktivt og
ettertraktet lite bomiljø. Derfor antar vi at det er høy realisme i prosjektet.

2.14

Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000
2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon

