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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 strategiskeføringerfra 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.
Kommuneplanensarealdelskalangihovedtrekkenei 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 nødvendigutstrekningvisehovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behov detaljerekommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson: Per Gunnar Dagslet
Adresse: Spikkestadveien 185
Telefon: 9005 6394
E-post:berimo@online.no

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

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel
Alle arealinnspillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermålog strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.

1.Påhvilkenmåte er innspilleti tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
Raus• Nær • Modig • Skapende:
•
•
•
•
•

Utvikle/utvide en alleredepåbegyntutvikling av Spikkestad.
Mulighet for miljøprosjekterteboliger. (Solenergi/jordenergi..)
Mulighet for å dyrke sin egenmat i egenkjøkkenhage.
Skapemoderneboligtomter som ikke det finnes makentil.
Fåflere + innbyggeretil kommunen.

2. Beskrivinnspilleti forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.Redegjør
for aktuelletransportløsninger.
•
•

Spikkestader et prioritert områdefor utbygging.
Områdetdet søkesom omreguleringfor liggeri gangavstandtil sentrummed
butikker, barneskoleog ungdomsskole,og kan koblestil eksisterendegangvei.
Gangavstandtil bussog tog mot Drammenog Oslo.

Kort presentasjonav arealinnspillet
Bakgrunnog hensikt:
Kunnebidra til en utvikling av nærmiljøetder unyttig areal på egentomt står brakk.
Slippeå bruke tid og krefter til å holde vegetasjonennede til ingennytte.
Kunnebidra til at ett av våre to barn kan ha økonomiskmulighet til å overta småbruket,
og ønskeå fortsette med juletresalget,som er et svært populært tilbud til hele nærmiljøet.
Visertil våre forrige henvendelserangåendekommuneplanen,der vi ønsketå omregulerenoe av
vårt jordbruksarealtil boligutbygging.Det har blitt avvistalle gangene,men vi har blitt bedt om å
forsøkeigjen senere.
Vår eiendomer på ca 22 mål, og vi utnytter mestepartenav arealet til hobby juletresalgpå rot.
Annenbruk av jorda er ikke mulig, økonomisksett. Sydligstedel av arealet er ikke i bruk da dette
liggerupraktisktil, og det er dette vi søkeromreguleringav.
Samtidigeier vi ca 5 mål på motsatt side av E134.Dette arealet er til ingennytte for osspga av veien,
og vi vil gjerneomreguleredette også. Dette området kunnekanskjevære til nytte for kommunen
selv?
Vi er klar over at E134,samt for dårlig renseanlegg,forhindrer utbyggingpå nåværendetidspunkt,
men innen kort tid må vel situasjonenværeannerledes?Vi ber derfor at dette innspillet tas med i
dennegangen.
Vi vet at Spikkestadhar blitt et populært sted å bo, og trenger flere boliger i fremtiden.

Beliggenhet:(Gult område søkesdet omreguleringfor, ca 10-12mål.)

Eiendoms-og eierforhold
Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

Gnr 84/bnr 4

Spikkestadveien
185

Berit og PerGunnarDagslet

3430 Spikkestad

Dagensarealbruk
Noe av arealet brukestil hobbydyrkingav juletrær, som selgespå rot i desember.Det
resterendearealet liggerbrakk pgauegnethetfor juletredyrkingog annenform for landbruk.

Prinsipperfor vern
Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Kulturminner/kulturmiljøer

ingen

Biologiskmangfold

ingen

Vassdrag

ingen

Marka

ingen

Strandsonen

ingen

Matjord

Kanbli dyrket opp
som kjøkkenhager
til nye boliger.

Friluftsområder

ingen

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Ingen

Utbyggingsområdetsbeliggenhet
Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

Ca15 min å gå. 1,2 km

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

Ca7 min å sykle,3 minutter å kjøre.

Adkomstfra offentlig veg

Pånåværendetidspunkt liggerarealetved
E134.

Gangavstandtil nærmeste
Ca15 min å gå til tog. 1,3 km
kollektivknutepunkt,og er det
opparbeidetgang-og sykkelvei 5 min til buss.Ca300 m.
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

Gangog sykkelveii umiddelbarnærhet.(Se
kart). Det sammemed grøntareal.

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

Gang-ogsykkelveivei helt fram til barneog ungdomsskole.Ca1,5 km til skolene.

Gangavstandtil ungdomsskole Gang-ogsykkelveivei helt fram til barneog er denne trygg (opparbeidet og ungdomsskole.Ca1,5 km til skolene.
gang-og sykkelveie.l.)

Beskrivmed egneord området i en størresammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av områdetfå virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.
Områdeti dag kjennetegnesmed to åpne jorder med gress.Det ene liggeri utkanten av juletrærne,
det andre skillesfra eiendommenav E134.Det er ingensom oppholdersegder, og de liggerder til
ingennytte. Det er miljøforurensendeå bruke traktor og beitepusserfor å holde vegetasjonennede.
Vi er pliktige til ikke å la områdenegro igjen siden de er regulert til landbruk.Da vi dyrket jordene for
ca 20 år sidengikk dette med betydeligunderskuddhvert år, sidenområdeneer for småi den
sammenheng.

Fareområder
Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Vi finner ingenfareområderi kommunenstemakart.

Bebyggelseog utnyttelse
Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.
Vi har ikke kommet så langt i prosessenatvi har helt konkreteplaner rundt dette, men vi har tenkt
på eneboligerevt. tomannsboligersomer «litt annerledes»og inn i tiden. DvsMiljøhensyner tatt i
forhold til byggteknikkog energi,mulighet for å produsereegenmat i egeneller felles kjøkkenhage,
ungenekan byggehytter i trær, mye sol og luft på store tomter.
Trafikkog adkomst
Er det adkomsttil områdeti dag eller forutsettesopparbeidelseav ny adkomstfor kjørendeog/eller
gående?Om behovfor etableringavny adkomstredegjørfor og vis på kart hvordandette er tenkt
løst.
Vi tenker ossadkomstfra nåværendeE134,(-fremtidig riksveg!),der avkjøringentil huset nederstpå
jordet, Spikkestadveien187 nå ligger.Her vil det værehelt naturlig med felles adkomst/avkjøring.
Gangog sykkelvegkan byggesmot eksisterendegangog sykkelveisom går fra Dagsletfeltetmot
Spikkestad.(Sekart)

Terreng
Dersomarealinnspilleter utfordrendei forhold til terreng må det leggesved snitt somviserhvordan
tiltaket inkludert adkomster tilpassesterrenget.
Arealinnspilleter ikke utfordrendei forhold til terrenget.

Tidsperspektiv
Med hvilket tidsperspektiver detønskeligat området utviklesog kjennerderetil utfordringer som
kan hindre ønsketfremdrift.
Vi forstår at ny E134må værepå plassfør en slik utbyggingkan skje.Men en reguleringtar tid, og det
ville vært fint om planenekunne igangsettesomtrent samtidigsom videreføringenav ny E134starter
opp.

Økonomi
Er økonomiskekonsekvenserfor planinitiativet vurdert?
Ja.Grunnarbeidforutvikling avtomter er kostbart. Vi kan enten sette bortalttil en totalentreprenør,
men vi harogså redskapog ressursertil gjøre dette arbeidetselv.

Vedlegg:
1: innspill fra 2010
2: Innspillfra 2011
3: innspill fra 2014
4: Innspillfra 2017

Vedlegg1:

Vedlegg2:

Per GunnarDagslet
Spikkestadveien185
3430 Spikkestad

Spikkestad02.08.11

Røykenkommune
Rådhuset
3430 Spikkestad

Kommentarertil kommuneplan2011,
(g.nr 84, b.nr.4, Spikkestad)
Vi tok en beslutningom å væremed på arealplanentil kommunensvidere utbygging.
Er det slik å forstå at dere ikke ønskerå omregulerevårt områdei denneomgang?
Vi vil gjerneformidle at vi fortsatt er veldiginteresserti å få omregulertdette området, og at
vi ønskerat dere ser på det igjen.
Hvisikke vi kommermed dennegangen,evt. når kan det forventesomreguleringher?
Serhelt klart at dette har en sammenhengmed videre utbyggingav RV23.
Bådeveiutbyggingog omreguleringtar tid, og vi haddehåpet at dette kunne skjedd
samtidig.

Med hilsenPerGunnarDagslet

Vedlegg3:
Per GunnarDagslet
Spikkestadveien185
3430 Spikkestad
Til Røykenkommune
v/rådmannen
Innspill til kommuneplan2014,
Omreguleringfra LNFtil bolig.
(g.nr 84, b.nr.4, Spikkestad)

Spikkestad06.05.14

Visertil forrige henvendelseangåendekommuneplanen2011,der vi ønsketå omregulere
noe av vårt jordbruksarealtil boligutbygging.Det ble den gangenavvist,og vi ble bedt om å
forsøkeigjen senere.
Vår eiendomer på ca 22 mål, og vi utnytter mestepartenav arealet til juletredyrkingfor salg
av juletrær på rot.
Sydligstedel av arealet er ikke i bruk (5-6 daa ), og det er dette vi søkeromreguleringav.
Vi er klar over at RV23 forhindrer dette på nåværendetidspunkt, men med ny vei blir
situasjonenannerledes.
Sidenslike sakerav erfaring tar tid, ber vi om at omreguleringenskjer nå. Vi vet at
Spikkestadtrenger flere boliger i fremtiden.
Håperpå positivt svardennegangen!
Med hilsenfra
Per GunnarDagslet

Vedlegg4:
Per GunnarDagslet
Spikkestadveien185
3430 Spikkestad

Spikkestad29.03.2017

Til Røykenkommune
v/rådmann PerMorstad
Visertil vedlagte,tidligere innspill til kommuneplanenfor den perioden vi er inne i nå. Vi har
blitt bedt om å gjenta innspillet,og ber dere nå om å se sakenvår på nytt. (Sesaksgang,vedlegg1-3 under)
I følge kommuneplanbeskrivelsens
punkt 6.1 står det at dyrket jord skalsikresfor framtida,
og det leggesføringer i kommuneplanensbestemmelserfor å ivareta dette. Vi vil opplyseom
mestepartenav dette arealetikke lengerer dyrket mark. Kunden nærmestedelen av jordet
blir brukt til juletre- produksjonpå hobbybasis,noe vi vil fortsette med så lengevi orker.
Eiendommenpå andre sidenav RV23,kan ikke brukestil dette pga veien. Det er ingen etter
osssom ønskerå fortsette med verkenjuletredyrkingeller annenform for jordbruk i
framtida. Vi ber derfor igjen om å få omregulertdeler av vår eiendomtil boligformål, evt.
annet som måtte væreav interessefor kommunen.
Under arealdelenshovedgrepi planbeskrivelse6.1 star det blant annet at: …«det skalvære
fokus på fortetting nær kollektivtilbud,gang-og sykkelveierog sentrumsfunksjonene.
Det
leggestil rette for boligbyggingog sentrumsutvikling,med størst veksti Slemmestadog
Spikkestad.Konsentrerte,nye boligområdeplanleggesinnenfor gangavstand(600 m) fra
jernbanestasjonenei Spikkestadog Røyken,samt sentralt i forhold til skolerog barnehager.

Det søkeshøy utnyttelse i utbyggingsområdene
nær kollektivknutepunkteneog i
sentrumsområdenei tråd med strategienom utbyggingi de 4 satsingsområdene,
med
hovedvektpå Spikkestadog Slemmestad…»
Arealet det visestil («guletut» på kartet i vedlegg4) ligger midt i mellom to boligområder,
med nær tilknytning til gang-og sykkelvegpå beggesider.Det er gangavstandtil skoler,
butikker, bussholdeplass
og togstasjon.Når nye R23blir ferdig, kan adkomstenskje direkte
fra Spikkestadveien,
der det nå alleredeer en innkjørseltil Spikkestadveien
187.
Etter å ha fulgt med på den store boligetterspørselenpå Spikkestad,ber vi dere på nytt
vurdere vårt innspill. Vi ser for ossat det kan byggesrekkehuseller eneboligerpå skissert
areal mot vest,og er åpne for andreinnspill på areal mot øst. (Sevedlegg4)
Vi håper på et positivt svar,slik at saksgangenog forberedelseneer klare samtidigsom nye
RV23.
Med vennlighilsenBerit og Per GunnarDagslet
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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 1. august 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:
Kontaktperson: Øystein Rud
Adresse: Konvallveien 2, 3430, Spikkestad
Telefon: 90139493
E-post: Oystein.rud@lovenskiold.no / CC: rud_stian@hotmail.com

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

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.
Svar: Eiendommen ligger meget sentralt til på Spikkestad. Barnehage, barneskole, ungdomsskole,
butikker, offentlig kommunikasjon, helsetilbud, kultur- og idrettstilbud ligger i gangavstand fra
tomten. Eiendommen er således innenfor satsningsområdet rundt Spikkestad og tilfredsstiller mål og
strategier om utbygging rundt sentrumsområdene.
2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.
Svar: Eiendommen ligger innenfor de prioriterte vektsområdene på Spikkestad. Eiendommen ligger
under 500 meter fra jernbanestasjonen og tilsvarende for busstasjon. Eiendommen har opparbeidet
vei helt til tomtegrensen.

2.2

Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt
Hva er bakgrunnen for og hensikten med arealinnspillet.
Svar: Tomten ble delt ut fra gårdsfamilien Rud for mange år siden. 2 tomter ble da skilt ut til de 2
andre sønnene for fremtidig bygging av eiendom. Den andre eiendommen(205/38) er nå bebygd.
Svar: Hensikten med dette arealinnspillet er å realisere bygging av bolig på eiendommen som har
vært intensjonen siden eiendommen ble fradelt fra Rud gården. Noe som også er i tråd med uttalelse
fra Landbrukskontoret. (Se vedlegg).

2.3

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 1,815 daa.
Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag. (tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).
Svar: Hele eiendommen ønskes avsatt til bolig.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag. (tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).
Svar: Hele eiendommen ønskes avsatt til bolig.

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

2.4

Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

205/37

Rudshagen, 3430

Øystein Rud

2.5

Dagens arealbruk

Hva brukes området til i dag?
Svar: Eiendommen er ubebygd.
2.6

Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema

Hva

Kulturminner/kulturmiljøer

Nei

Biologisk mangfold

Nei

Vassdrag

Nei

Marka

Nei

Strandsonen

Nei

Matjord

Nei

Friluftsområder

Nei

2.7

Avstand

Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca. 500m

Ikke relevant

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca. 700m

Adkomst fra offentlig veg

350m

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

Ca. 500m, 50% gangvei

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

500-1.5km diverse turområder.

Avstand til strandsonen

Ikke relevant

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

Ca. 700m, 70% gangvei

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

Ca. 1500m, 80% gangvei

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.
Svar: Området er i dag opparbeidet som et ene-/tomannsboligområde. Nærområdet er Spikkestad
sentrum som i dag er under utvikling, det er nærsenter, kultursenter og godt kollektiv tilbud. Ønsket
utvikling vil være i tråd med føringene kommunen setter i dag og fremtidig utvikling av området.
Ønsket utbygging vil ikke påvirke teknisk infrastruktur i et slik omfang at utbedring er nødvendig. Det
vises til nylige gitte tillatelser i direkte nærområde. (Gnr./Bnr. 205/12) Øvrige tilbud er innenfor
gangavstand fra eiendommen.

2.8

Fareområder

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

Avstand til fareområde

Ras og skred

Ikke relevant

Grunnforhold

Ikke relevant

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Overvann/flom

Ikke relevant

Flo

Ikke relevant

2.9

Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og
arealformål.
Svar: Ønsket arealformål er bolig. Eiendommen er i utgangspunktet ønsket utviklet med én enebolig
og én tomannsbolig da dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelser til tomtestørrelse og vil
gi en god utnyttelse av eiendommen og området for øvrig. En slik utnyttelse vil tilpasse seg
tomtestørrelsene på omkringliggende eiendommer.

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.
Svar: Det er opparbeidet vei helt til tomtegrensen med tilstrekkelig kapasitet, det vil kun være tale
om opparbeidelse av internvei på eiendommen som ikke vil berøre naboer.
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.
Svar: Nei, arealinnspillet endrer ikke trafikksituasjonen i området. Det er opparbeidet gang- og
sykkelvei på store deler av strekningen. Der hvor det ikke er gang- og sykkelvei er veien oversiktlig og
det er gode siktlinjer.

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.
Svar: Det vil ikke være store terrengarbeider i forbindelse med bygging på eiendommen. Bygningene
vil få plate på mark.

2.12

Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utvikles og kjenner dere til utfordringer som
kan hindre ønsket fremdrift.
Svar: Eiendommen ønskes utvikling så raskt som mulig. Det er ingen kjente utfordringer.

2.13

Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?
Svar: Tiltaket har ingen økonomiske konsekvenser.

2.14

Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000
2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon
Ta kontakt på +47 41232942 eller rud_stian@hotmail.com om dere har videre spørsmål.

Øystein Rud
Konvallveien 2
3430 Spikkestad
Dato:
11.12.2019

Uttalelse - eiendom 5/37 i Røyken
Hjemmelshaver: Øystein Rud
Viser til telefonsamtale med Øystein Rud ang gnr/brn 5/37 i Røyken hvor han ber om
landbrukskontorets uttalelse om eiendommen anses som en landbrukseiendom. Bakgrunnen
for dette er at han ønsker å søke om deling av eiendommen med påfølgende oppføring av
boliger til sine sønner.
Gnr/brn 5/37 er en eiendom med totalareal på 1,7 dekar, hvorav 0,3 dekar er registrert som
fulldyrket jord. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et område avsatt til

landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).

I utgangpunktet er landbruksmyndighetene restriktive til økt bebyggelse i LNF-områder. Det er
i midlertidig forhold som taler for atlandbrukskontoret ikke vil komme med noen innsigelser mot
deling av eiendommen med påfølgende oppføring av boliger. Det fulldyrkede området på 0,3
dekar er ikke i drift, og siden arealet er så begrenset er det ikke grunnlag for å drive
landbruksproduksjon på eiendommen. I tillegg ligger eiendommen inntil nåværende
boligbebyggelse.
Et søk i aktuelle databaser viser at det ikke er registret rødlistede arter, kulturminner eller viktige
naturtyper/verdifulle kulturlandskap på eiendommen.
Landbrukskontoret har ingen merknader til at eiendom 5/37 deles og bebygges.
Natur og idrett
Postboks 353
1372 Asker

E-post
post@asker.kommune.no
Nettside
www.asker.kommune.no

Telefon
66 90 90 00

Org.nr.
944 382 038 mva.
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Med vennlig hilsen

Landbrukskontoret
v/Merete Dees
Rådgiver
Dokumentet

i Asker, Hurum og Røyken

er elektronisk

godkjent

