
Innspill til 
kommuneplanens arealdel 
2022 - 2034
Sætre lokalområde

Vedlegg 21, 
datert 20.01.22



Møte i
Sætrehallen –
21.08.2020

For Sætre IF Graabein

• Guri Berg

• Stig Atle Jørgensen

• Liv Grønvold

• John Ivar Johansen (leder av hovedstyret)

Fra Arbeidsgruppa – «Revitalisering av Graabein 

Friidrett»

• Vidar Torkildsen

• Viktor Evensen

• Asle Lien (leder av arbeidsgruppa)



Revitalisering av 
Graabein friidrett

Arbeidsgruppa
 Asle Lien (leder)

 Viktor Evensen

 Vidar Torkildsen

 Willy Grønsaas



Arbeidsgruppa
Asle, Viktor, 
Willy, Vidar

Chemring -
Helge Husby -
fabrikkdirektør

DSB - Direktoratet 
for sikkerhet og 

beredskap

Orica - Eystein 
Kallhovde

AIR - Asker 
Idrettsråd - Gry E. 

Garli

Tidligere aktive, 
trenere ledere og 

ildsjeler

Asker komunne
Monica Vee Bratlie

NFIF - Norges 
friidrettsforbund 

Kjetil Hildeskor
Ole Petter Sandvig
Kjersti Smedsrud

Jordbruksområdet

(tilhører 
kommunen)

Arbeidsgruppens 

kontaktnett



Hvorfor er vi her i dag
• For å presentere vårt syn

• For å høre deres

redegjørelse

 Det har blitt laget en aksept for kun

fotball

 Man har valgt å radere ut friidrett – for

all fremtid

 Hva var egentlig tanken med å ha to

løpebaner – hvis det først skal satse

på friidrett

 Har man tenkt alternativ beliggenhet,

når det uansett ikke var plass til noe

friidrettsanlegg



Hva mister vi, altså Sætre som samfunn

• Et alternativt tilbud til barn og
unge

• Et tilbud om å arrangere stevner

• Et tilbud for dem som ønsker å
ta idrettsmerke

• Et tilbud som tidligere har vært
en flott «lekeplass» for SFO



Dette tilfredsstiller målene som er 

nødvendig for å skape et friidrettsanlegg 

med seks løpebaner, lengdegrop og 

kastøvelser



Illustrasjonsfoto –

Alfred Nobel 

Stadion/Orica 

Stadion
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Til

Asker kommune

Fra

Tor Erling Gransæther
Tlf: 91801577, E-post: tor@eple.no

Storsand, August - 2020

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel ønskes følgende forslag vurdert:

Innspill til Asker kommune Arealdel av kommuneplanen 2020-2032

1.

Kontaktinformasjon

Grunneier
Firma: Tor Erling Gransæther
Kontaktperson: Tor Erling Gransæther
Adresse: Børsandveien 1, 3475 Sætre
Telefon: 91801577
E-post: tor@eple.no

2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnpill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.

1. Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel fordi:

- Arealet ligger sentralt i Storsand Nærsenter, se vedlagt kart.
- Det er tenkt høy fokus på kommunens bærekraftsmål i alle ledd i planlegging, bygging og

drift. Se pkt. 2.2.

2. Sætre er nærmeste lokalsenter. Bussholdeplass Vannsbrekka er 300 meter fra arealet, via
Børsandveien og gangsti.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt for innspillet er stor etterspørsel etter boligtomter i nærsenteret Storsand.

Arealet er sentralt plassert i Storsand Nærsenter. Naturlandskapet nordover og sørover langs
Børsandveien har en blanding av gårdsbruk, boliger og fritidsbebyggelse. Arealet ligger fritt mellom
andre eiendommer og i direkte tilknytning til Børsandveien og gangveien Gamlebrygga, som går ned
mot fjorden. Planen er å lage et tun med boliger, med høy fokus på materialvalg, etableringsavtrykk
og energibruk. Vinkler på hus og arkitektur skal legge til rette for utstrakt bruk av solenergi, og



arealet er også stort nok til å utnytte jordvarme. Det skal ikke brukes plast i bygningskonstruksjoner.
All isolasjon skal være basert på trefiber. Det skal så langt det er mulig brukes lokale materialer til
kledning, trapper og gulv. Vi ønsker et annerledes boligprosjektmed høy fokus på kommunensmål
om bærekrafti alle ledd, ref s. 31 i kommuneplanens samfunnsdel:«Asker kommune skal tilrettelegge for en

variert boligsammensetning som bidrar til gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn. Asker kommune skal
tilrettelegge for boliger av god kvalitet skjermet mot trafikkstøy, med vekt på tilgjengelighet, universell utforming og
fremtidsrettede miljø-og energiløsninger.»

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 5,8daa.

Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet, og SOSI-filer med mer er ikke utarbeidet. Se vedlegg
med kart i 1:10 000 og 1: 1000.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

353/320 Børsandveien 1, 3475 Sætre Tor Erling Gransæther

2.5 Dagens arealbruk

Arealet har ikke skogbruksmessig verdi. Arealet preges av kratt og bergknauser, samt noe lautre.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Nei -

Biologisk mangfold Nei -

Vassdrag Nei -

Marka Nei -

Strandsonen Nei -

Matjord Nei -

Friluftsområder Nei -



2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

0 m

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

0 m

Adkomst fra offentlig veg 300 m

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

350 m, ja, gang- og sykkelvei

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

30 m, ja gang og sykkelvei

Avstand til strandsonen 500 m

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

Nei, ikke gangavstand

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

Nei, ikke gangavstand

Det er allerede offentlig avløp på eiendommen. Offentlig vann er planlagt til Storsand. Borebrønner i
området har godt tilsig, og gir inntil videre drikkevann av høy kvalitet. Internett: Fiber ligger frem til
eiendomsgrensen.

2.8 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ingen fare

Grunnforhold Ingen fare



Overvann/flom Ingen fare

Flo Ingen fare

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Arealet er ca 5800 m², og tiltenkt boliger. Arealets topografi vil gi naturlig plass til et tun med ca 5-8
boligenheter. Det er tenktvektlegging avfellesarealer ogsosiale arenaer og felles bilpool/garasjer.
Det er gode solforhold og utsikt mot Oslofjorden.

2.10 Trafikk og adkomst

Det er direkte adkomst til arealet i dag, via Børsandveien. Det kreves ingen ekstra opparbeidelse av
adkomst for kjørende eller gående.

2.11 Tidsperspektiv

Igangsettelse for prosjektet er satt til 2026-2029. Det er ikke kjente utfordringer som kan hindre
ønsket fremdrift.

2.12 Økonomi

Økonomiske konsekvenser for planinitiativet er vurdert.

2.13 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000



353/320
Børsandveien, 3475 Sætre
Målestokk: 1:10 000 og 1:1000
Tiltakshaver/Grunneier: Tor Erling Gransæther
Dato: august 2020
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Kopi:

Sendt: 13.09.2020 12:27:43
Emne: Småbåtanlegg ved Vollebukta.
Vedlegg:

Forslaget om et større småbåtanlegg ved Vollebukta må tas ut av fremtidige kommuneplan.
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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-til-

kommuneplanens-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. 

 

 

 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/


 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon 

 
Tiltakshaver/grunneier 
Firma: Hoviro AS 
Kontaktperson: Sivilingeniør Håkon Sundby 
Adresse: Sundbyveien 126, 3474 Åros 
Telefon: 91153480 
E-post: post@hoviro.no 

 

Fagkyndig plankonsulent 
Firma: Stener Sørensen AS 
Kontaktperson: Landskapsarkitekt Heidi Mogstad Bosness 
Adresse: Grønland 53, 3045 Drammen 
Telefon: 99446750 
E-post: heidi@ssas.no 

 

 



 

2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel 

Alle arealinnpill 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.  

Begrunnelse for forslaget Svarvastolen i Åros – utvalgte bærekraftmål: 

 

I tabellen er forslaget om å videreføre satsningen på det attraktive tettstedet 

Åros (den nordre delen) vurdert opp mot Askers seks utvalgte bærekraftsmål. 

 

«Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett 

alder.» 

Videre utvikling av Åros i nord vil gi et bomiljø med kort avstand til skog, fjord 

og idrettsaktiviteter ved skolen. Det kan bidra til økt fysisk aktivitet og 

avkobling i naturnære omgivelser.  

Svarvahus (se kapittel 2.2) legger opp til å motivere å bruke egen tomt til 

aktiviteter og lokal matproduksjon. Et sosialt treffpunkt for boligmiljøet. Dette 

vil ha en forebyggende helseeffekt. 

 

«Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremmer 

mulighet for livslang læring for alle.» 

Avstand fra planlagte boliger til barnehage og skole vil være under 200 meter.  

Svarvahus (se kapittel 2.2) legger opp til deling av kunnskap:  

 En collage av miljø- og klimavennlige bygge løsninger til inspirasjon for 
selvbyggere. 

 Inspirere til den naturnære kjøkkenhagens tilbakekomst. 
 

 

«Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker digital 

infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og bærekraftig 

næringsliv.» 

 Innovasjon for bolig og nærmiljø ivaretas med Svarvahus 

 Boligene kan sikre trafikkgrunnlag til fremtidig el-ferje. 
 

 



 

 

«Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, 

motstandsdyktige og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst 

og vern.» 

 Selvbyggertomter i Åros muliggjør bygging av tilpassede 
generasjonsboliger. 

 Det er gangavstand til skole, barnehage, butikk, buss og fremtidig el-
ferje.  

 Gang- og sykkelveitraseer er etablert. 

 Området har sikker infrastruktur knyttet til vann- og avløp. 

 Området vil kunne tilby innbyggere i Asker trygge boliger til en 
overkommelig pris. 

 Bygging i Åros, i motsetning  i Spikkestad og Røyken, bidrar til å 
redusere nedbygging av dyrket mark i samsvar med det nasjonale 
jordvernmålet. 

 

 

«Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 

konsekvensene av dem.» 

 Svarvahus (se kapittel 2.2)  vil motivere til bruk av nye innovative 
byggetekniske løsninger ved bruk av ekstensive grønne tak, 
solcellepanel, lokalt fremstilte byggematerialer og gjenbruk av 
bygningskomponenter. 

 Området er ikke utsatt for flom, skred eller ras. Overvannshåndtering 
ivaretas innenfor området. 

 

 

«Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som 

sikrer en bærekraftig utvikling.» 

 Avstand Åros til Sætre tilsvarer avstanden Vollen til Slemmestad. På 
samme måte kan Åros og Sætre videreutvikles som to tettsteder i tett 
samarbeid. Per 01.01.2019 hadde Åros 2086 innbyggere og Sætre 3796 
innbyggere. Trafikkgrunnlaget for en el-ferje vil lettere oppnås i 
samarbeid. 

 

 

  



 

Begrunnelse for forslag – transport med el-ferje: 

Samfunnsdelen omtaler at veinettet er overbelastet. Utbygging av større infrastrukturprosjekter 

finansieres av stat og bompenger. Dette har kommuner liten påvirkning på, sist belyst ved 

fylkeskommunens tilbaketrekking av garanti til E18 i Asker og Bærum. 

Asker ligger mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. I tidligere tider var sjøen en naturlig 

ferdselsåre da veiene var lite utviklet. Vi er igjen kommet i en situasjon der veiene er for lite utviklet. 

Det er derfor satt i gang flere kommunale prosjekter for å utrede el-ferjer. 

El-ferjer har mye lavere driftskostnader enn dagens fossildrevne ferjer. De trenger mindre landbasert 

infrastruktur som gjør at de kan gjennomføres i kommunal regi. El-ferjer er miljøvennlig. 

Åros har i dag kai som kan benyttes til el-ferje (Dampen). 

Beregning på neste side viser at tog Spikkestad – Oslo S i dag tar 53 minutter. El-ferje vil fra Åros til 

Aker brygge ta 36 til 47 minutter avhengig av om ferje fra Sætre også stopper i Slemmestad og 

Vollen.  

Det som mangler for å realisere el-ferje fra Åros er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for å sikre 

kommersiell drift. Dette kan sikres ved videre utvikling av Åros slik dagens kommuneplan legger 

opp til. 

 

 

Den nære fremtids transportløsning for tettstedene Åros og Sætre 

 

  



 

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder. 

Redegjør for aktuelle transportløsninger. 

Svarvastolen reguleringsplan (øst for Frydenlund skole) og område 2 (vest for Frydenlund skole) er en 

del av nærsenteret Åros. De retningsgivende føringer for avstand (der avvik kan gjøres tilpasset 

stedlige forhold) angir 0,5 km for Åros til sentrumspunkt, for vår plan er det ca 1 km til 

sentrumspunkt.  

Det er imidlertid kun 175 m til barneskole og 2 barnehager. Da det i fysisk planlegging bør legges 

særlig vekt på hensynet til barn taler dette for å prioritere denne delen av Åros. En utbygging av Åros 

Syd vil eksempelvis ha 1,5 km til sentrumspunkt og hele 2,4 km til barneskole. 

Det er i tillegg kort avstand til attraktive friluftsområder ved fjorden (300 meter) og utmark (0 meter). 

 

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet 

Bakgrunn og hensikt 

Hva er bakgrunnen for og hensikten med arealinnspillet.  

Hensikten med arealinnspillet er å beholde to områder fra gjeldende kommuneplanen i nye arealdel 

for nye Asker kommune.  

Det er over tid lagt ned betydelige ressurser i reguleringsplanen Svarvastolen helt siden 1994, 

kommunen har ekspropriert et større område til skole i 2004 og vi har bygd en uforholdsmessig dyr 

kommunal vei (5,6MNOK fordelt på 18 boligtomter gir 311000,- mot normalen i tidligere Røyken da 

på ca 90000,- per bolig) til Årosfjellet da vi regnet med at Svarvastolen kunne videreføres i 2011. 

Området ble da tatt ut av kommuneplan og kom først inn igjen i 2015. Da satte Statens Vegvesen en 

stopp i flere år pga utredning kryssing av Oslofjorden. 

I 2013 ble Gamle Frydenlund skole omregulert fra skoleformål til boligformål. Det er veiadkomst 

østover til Astri Skares vei. Området er nylig kjøpt av selskapet Forth AS som planlegger 

omregulering. 

Området 601 mellom gamle og nye Frydenlund skole var avsatt for å muliggjøre gjennomføring av 

boligprosjektet Gamle Frydenlund skole. Dette da infrastrukturkostnader var høye. Det er planlagt 

oppstartsmøte med kommunen når reguleringsplan Svarvastolen er vedtatt. 

Området 601 øst for nye Frydenlund skole er under regulering under navnet Svarvastolen. 

Planforslag med alle faglige utredninger ble innsendt kommunen 16.10.2019 og ligger til behandling 

hos planavdelingen: 

 Reguleringsplanarbeid med området starter i 1994 

 Kommunen eksproprierer deler av området i 2004 til skole 

 Regulering 18 boligtomter slik at kommunen og hytteeiere kan få gratis etterspurt vei opp på 
Årosfjellet. 



 

 Vi legger ned betydelige kostnader til kommunal vei og VA i forhold til de 18 tomtene sør for 
Astri Skares vei (5,6MNOK fordelt på 18 boligtomter gir 311000,- mot normalen i tidligere 
Røyken da på ca 90000,- per bolig). 

 Tatt ut av kommuneplanen i 2011 da området skulle behandles i kommunedelplan for Båtstø 

 Ikke tatt med i kommunedelplan for Båtstø allikevel. 

 Inn igjen i kommuneplanen i 2015/16. 

 Oppstartsmøte reguleringsplan avholdt 31.05.2016 

 Varsling om planoppstart juli 2016 

 Statens Vegvesen varslet innsigelse i påvente av vedtak Konseptvalgutredning (KVU) for 
kryssing av Oslofjorden frem til høst 2018. 

 Fornyet varsling om planoppstart 27.09.2018 

 Arbeidsmøte med kommunens planavdeling 09.05.2019 

 Arbeidsmøte med kommunens planavdeling 03.09.2019 

 Innsendt planforslag med alle faglige utredninger 16.10.2019 

 Foreløpig tilbakemelding fra planavdeling våren 2020 
 

 

Illustrasjonsplan og vedlegg innsendt planforslag Svarvastolen 



 

 

Faglige utredninger: 

 Formålet med planarbeidet er å 
legge til rette for frittliggende 
småhusbebyggelse. 

 Planområdet består av skog eller 
hogstfelt med tynt jordlag. 

 Adkomstvei Astrid Skares vei med 
gangvei fra Hurumveien 

 Biolog har befart planområdet i juni 
2019 og kartlagt naturtyper og arter. 
Det ble ikke funnet grunnlag for 
avgrensning av naturtypelokaliteter, 
og ingen rødlistearter eller 
rødlistede naturtyper. 

 Planområdet ble arkeologisk 
registrert i 1998, det ble ikke funnet 
automatisk fredete kulturminner 
innenfor planområdet. 

 Geotekniker har befart området i juli 
2019. Befaringen avdekket at 
grunnforholdene i området 
hovedsakelig består av et tynt 
løsmassedekke og mye fjell i dagen. 

 Påkoblingspunkter for VA er klargjort 
i tidligere utbygginger. 



 

 

SVARVAHUS – miljøvennlige fellesskapsløsninger.  

 

Svarvahus er planlagt å være: 

 Sosialt treff punkt for boligmiljøet. 

 En collage av miljø- og klimavennlige bygge løsninger til inspirasjon for selvbyggere. 

 Inspirere til den naturnære kjøkkenhagens tilbakekomst. 

 Inneholde fellesfunksjoner som kan bidra til økt deling og lavere forbruk. 
 

Svarvahus skal bidra til å bevisstgjøre selvbyggerne om hvordan man kan bruke mindre energi, 

forbruke mindre ved å dele og være et sosialt fysisk møtepunkt i motvekt til økt ensom skjermtid.  

Selvbyggertomter muliggjør et større mangfold av løsninger og bruk av egen tomt til matproduksjon 

og kontakt med naturen. 

 

  



 

 

2.3 Beliggenhet og størrelse 

Området øst for Frydenund skole (pågående reguleringsplan Svarvastolen) utgjør ca. 70,8 daa. 

Området vest for Frydenlund skole utgjør ca. 35 daa. Begge områder ligger i dagens gjeldende 

kommuneplan. Disse ønskes videreført. 

Nærmere beskrivelse av Svarvastolen: Planområdet ligger på en åsrygg nord for Åros, inntil 

Frydenlund barneskole. Planområdet består av skog eller hogstfelt i en nordvendt skråning og er på 

ca. 70,8 daa. Om lag 6 dekar av den sørligste delen er planert og noe fjell er rensket ved dagens 

innkjøring til området. Det er flere tømmerbilveier igjennom planområdet. Planområdet befinner seg 

på nordenden av en nord-sørgående rygg. I sør ligger terrenget på ca. kote 81 og faller i hovedtrekk 

mot vest, nord og øst, med en omtrentlig gjennomsnittshelning mellom ca. 1:10 og 1:15 innenfor 

planområdet. Området grenser i dag mot eksisterende boligbebyggelse, veiareal og skog (LNF). 

 

 

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag. (tilpasses størrelse på 

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges ikke da avgrensning ligger i gjeldende 

kommuneplan). 
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Svarvastolen, 

under 

regulering 



 

 

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag. (tilpasses størrelse på 

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges ikke da avgrensning ligger i gjeldende 

kommuneplan). 

 

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag. (tilpasses 

størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges ikke da avgrensning ligger i 

gjeldende kommuneplan). 
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2.4 Eiendoms- og eierforhold 

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 

248/1 Sundbyveien 126, 3474 Åros Håkon Sundby 

   

   

   

 

  



 

2.5 Dagens arealbruk 

Hva brukes området til i dag?  

Området er i dag LNF og brukes til skogbruk. 

 

2.6 Prinsipper for vern 

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer? 

Tema Hva Avstand Hvordan vil 

tiltaket påvirke 

verneinteresser 

Kulturminner/kulturmiljøer Planområdet ble arkeologisk 

registrert i 1998, det ble ikke funnet 

automatisk fredete kulturminner 

innenfor planområdet. Det ble 

imidlertid funnet tre 

steinalderlokaliteter nord for 

planområdet.  

Sundby boplass 44970-1. Funnet 

består av fire flintavslag, ett brent 

flintfragment og en flekke. Før 

landhevingen var dette området en 

lun bukt.  

Sundby boplass 54771-1. Funnet 

består av ett brent flintfragment.  

Sundby boplass 89331-1. Funnet 

består av ett løsfunn fra veg og 

vegskjæring. Dette funnet er ca. 22 

meter fra planområdet.  

22 – 

150 

meter 

Grøntbelte 

mellom 

kulturminner og 

plan. Ingen 

negativ 

påvirkning. 

Biologisk mangfold Biolog har befart planområdet i juni 

2019 og kartlagt naturtyper og arter, 

se vedlegg 12. Det ble ikke funnet 

grunnlag for avgrensning av 

naturtypelokaliteter, og ingen 

rødlistearter eller rødlistede 

naturtyper. Planområdet domineres 

av lite krevende arter og ungskog, det 

er vegetasjonstypene røsslyng-

blokkebærskog og blåbærgranskog. 

Treslagene domineres av 2-4 meter 

- Ingen negativ 

påvirkning. 



 

høy ungskog av furu, gran og bjørk, 

med innslag av rogn, osp, eik og lønn. 

Floraen består av blåbær, tyttebær, 

røsslyng, smyle, bitterkonvall, 

einstape og tepperot. Det ble ikke 

registret gamle grove trær eller 

dødved. De fremmede arter rødhyll, 

hagelupin og russekål ble registrert i 

nærheten av den avkjørselen fra 

Astrid Skares vei sør i planområdet.  

I artsdatabasen er det tidligere 

registrert spurvehauk, hærfugl og 

ringdue innenfor planområdet. Vest 

for planområdet er det tidligere 

registrert kjempesvingel, svarttrost og 

spettmeis.  

Fremmede arter, som er registrert i 

artsdatabasen tidligere, i nærheten 

av planområdet er hvitsteinkløver ved 

skolen, kanadagullris i nord og 

rynkerose er registrert ved 

Oslofjorden i øst. 

Vassdrag Oslofjorden 280 m Ingen negativ 

påvirkning. 

Marka Området er ikke en del av Marka. - Ingen negativ 

påvirkning. 

Strandsonen Området ligger ikke som en del av 

strandsonen. 

280 m Ingen negativ 

påvirkning. 

Matjord Det er ikke matjord innenfor 

områdene (i motsetning til andre 

deler av Åros eller andre tettsteder i 

kommunen). 

1000 m Positiv påvirkning 

da utbygging kan 

skje uten 

nedbygging av 

svært verdifull 

matjord. 

Friluftsområder Planene hensyntar eksisterende 

friluftsliv ved å opprettholde og 

utbedre stinettet i området 

0 m Ingen negativ 

påvirkning. 

 



 

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet  

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand 

i km. 

Ikke relevant 

Gangavstand til nærmeste 

lokal- eller nærsenter 

Gangavstand 1000 meter til nærsenter Åros  

Kjøreavstand til nærmeste 

lokal- eller nærsenter  

Kjøreavstand 1,0 km  

Adkomst fra offentlig veg Gangavstand 1000 meter og kjøreavstand 

1,0 km 

 

Gangavstand til nærmeste 

kollektivknutepunkt, og er det 

opparbeidet gang- og sykkelvei 

e.l.? 

Gangavstand 1000 meter. Det er 

opparbeidet gang- og sykkelvei 

 

Gangavstand til nærmeste 

grøntområde/friluftsområde, 

og er det opparbeidet gang- og 

sykkelvei e.l.? 

0 meter til LNF-område  

Avstand til strandsonen 280 meter i luftlinje. Gangavstand 400 

meter. 

 

Gangavstand til barneskole, og 

er denne trygg (opparbeidet 

gang- og sykkelvei e.l.) 

Gangavstand 175 meter på opparbeidet 

fortau. Dette er trygg skolevei i dag og etter 

relisert plan. Det vil også etter realisert plan 

være gangankomst til skole fra planens 

nordre ende. 

 

Gangavstand til ungdomsskole 

og er denne trygg (opparbeidet 

gang- og sykkelvei e.l.) 

Ikke gangavstand.  

 

  



 

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. 

Åros er et idyllisk lite tettsted. Det ligger rett ved den fineste skjærgården i Indre Oslofjorden. Her får 

du gode solforhold med fantastiske soloppganger og solnedganger, et yrende båtliv om sommeren 

rundt Grå- og Håøya, og gode tur-, bade- og fiskemuligheter langs kysten på Kyststien som kun ligger 

en kort spasertur unna. Sett i en større sammenheng ligger Åros i kort avstand til påkobling til E134 

og Oslofjordforbindelsen. E134 leder både vestover til Drammen og østover til Drøbak.   

 

 

Kyststien ved Åros brygge. Nye Frydenlund skole og barnehage. Nylig utvidede 
Sentrumsgården. Blåhella kystsamling langs Kyststien. 



 

 

Utenfor foreslått areal vil det på lang sikt være behov for noe større skolekapasitet og rensekapasitet 

VA. Dette kan løses ved rekkefølgebestemmelser slik samfunnsdelen legger opp til. Utviklingen av 

området vil kunne bidra til trafikkgrunnlag for fremtidig el-ferje. 

2.8 Fareområder 

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken 

påvirkes av fareområder 

Ras og skred Skredsonekart fra NVEs 

nettsider viser ingen kartlagte 

faresoner av noe slag i 

reguleringsområdet eller 

tilstøtende områder. Viser til 

vedlegg 10 geoteknisk rapport. 

Ingen påvirkning. 

Grunnforhold Befaringen avdekket at 

grunnforholdene i området 

hovedsakelig består av et tynt 

løsmassedekke og hyppige 

fjellblotninger. Viser til vedlegg 

10 geoteknisk rapport. 

Ingen påvirkning. 

Overvann/flom Avstand ca 500 meter til 

flomsone Åroselva. 

Overvann/flom er utredet i 

vedlegg 7 notat Overvann 

Ingen påvirkning. 

Flo Avstand ca 280 meter til 

Oslofjorden som ligger ca 70-

80 meter lavere. 

Ingen påvirkning. 

 

2.9 Bebyggelse og utnyttelse 

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og 

arealformål. 

Området øst for Frydenund skole (pågående reguleringsplan Svarvastolen) utgjør ca. 70,8 daa og 

omfatter ca 69 bolighenheter som enebolig og tomannsboliger. Bebyggelse og anlegg 51,0 daa, og 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 23,5 daa. 

Området vest for Frydenlund skole utgjør ca. 35 daa og omfatter ca 35 boligenheter. 



 

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. 

Det er ikke behov for ny adkomst. 

Adkomstveien Astrid Skares vei med gangvei fra Hurumveien til Frydenlund skole ble etablert i 2004 i 

forbindelse med bygging av Nye Frydenlund skole på gbnr 248/1. Veien har en bredde på 6,75m og 

7,0 m. Astrid Skares vei med fortau videre fra Frydenlund skole og opp på Årosfjellet ble bygd i 2013 i 

forbindelse med utviklingen av Årosfjellet, veien har vegbredde på 6,75meter. Fartsgrensen er 

50km/t i Astrid Skares vei.  

Fra planområdet er det etablert fotgjengerovergang som leder sørover inn i en rolig boliggate. Det er 

18 boliger som har denne veien som adkomst, ved Astrid Skares vei 39 er det en bom, fra bommen er 

det etablert gang- og sykkelvei videre sørover. Det er om lag 60 meter fra fotgjengerovergangen til 

gang- og sykkelveien. Gang- og sykkelveien har belysning. 

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.  

Innspillet innebærer ikke endringer i trafikksituasjonen.  

Utbyggingen er forventet å skape en økt biltrafikk på 350 bilturer i døgnet. Infrastrukturen for myke 

trafikanter er vurdert som god og skolebarn har fortau og gang- og sykkelvei langs hele skoleveien. 

Planområdet har lav trafikk og fartsnivået er forventet å være lav. Ved ferdig utbygget planområde er 

trafikkmengden i adkomstveiene forventet å være ca. 175 i ÅDT. Viser til vedlegg 11 trafikkanalyse 

Svarvastolen. 

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.   

Vegene er forsøkt lagt i terrenget og følger terrengformasjonene. 30 tomter egner seg for 

flatmarkshus. 31 tomter bør ha hus med underetasje. 7 av tomtene bør ha hus med 2 underetasjer, 

slik at man unngår oppføring av murer og bratte skråninger mot tilgrensende tomter eller 

lekeplasser.  

Boligområdet blir liggende på en høyderygg som faller nordover, boligområdet blir en forlengelse av 

eksisterende boligområde Årosfjellet. Årosfjellet ligger noe høyere enn nytt boligområde.  

Terrengsnittene viser at ny bebyggelsen blir liggende godt i forhold til eksisterende bebyggelse, med 

god avstand til kulturminnene og strandsonen.   



 

 

Terrengsnittet sør til nord viser ny bebyggelse i sammenheng med eksisterende bebyggelse Årosfjellet nord.  

 

 

Terrengsnittet vest til øst viser ny bebyggelse i sammenheng med skoletomten og strandsonen.  

 

2.12 Tidsperspektiv 

Med hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utvikles og kjenner dere til utfordringer som 

kan hindre ønsket fremdrift. 

Planområdet Svarvastolen ønskes utviklet i 3 byggetrinn tilpasset markedets etterspørsel. Erfaring 

tilsier et salg på ca 8-10 boligenheter per år. Anleggsfase på ca 1,5-2 år før første salg. Dette gir en 

tidshorisont på ca 10 år fra oppstart utbyggingsprosjekt etter godkjent reguleringsplan og byggesak. 

Oppstart regulering av område vest for skolen når reguleringsplan Svarvastolen er ferdig godkjent.  

Totalt vil begge områdene kunne utvikles og bygges innenfor kommuneplanperioden 2020-2032. 

2.13 Økonomi 

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?  

Planforslaget i seg selv vil ikke medføre negative økonomiske konsekvenser for kommunen, men kan 

generere økte inntekter i form av gebyr for kommunale tjenester, men også driftskostnader for vei 

og infrastruktur. Vei 1000 og vei 2000 er foreslått regulert til offentlig vei, da VA-anlegg etableres 

innenfor vegformålet, og det etableres fortau i hele vegens lengde.  

Det er etterspørsel etter ledige tomter for selvbyggere. Alle tomtene på feltet Årosfjellet nord er 

solgt. Det er gjerne tilflyttere som har vokst opp i for eksempel gamle Asker, Bærum samt tidligere 

Røyken, som ønsker å realisere boligdrømmen på Svarvastolen.  

Utbygning av Svarvastolen blir sannsynligvis gjort i tre trinn. Etablering av vei 1000 og vei 3000, med 

tilhørende infrastruktur gjøres først, deretter søndre del av vei 2000. De lavereliggende nordligste 

delene av vei 2000 etableres sist. 

 



 

2.14 Vedlegg 

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000. Vedlegget «_Vedlegg 
01_Planskisse_20160415.pdf». Samme areal som er i gjeldende kommuneplan. 

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon 

Vedlegg til saken (reguleringsplan til behandling i kommunen oktober 2019): 

Nr  Vedlegg 

1.  Plankart , datert… 
 

2.  Reguleringsbestemmelser, datert…  

 

3.  Planbeskrivelse, datert…       
 

4.  Illustrasjonsplan, datert…  
 

5.  Terrengsnitt med ny og eksisterende bebyggelse, datert 2019-09-10 
 

6.  Normal- og lengdeprofil for private og offentlige veier innenfor planområdet, 
datert 2019-08-13.  
Notat Vedr trafikksituasjonen ved Frydenlund skole, datert 2014-02-12.  
 

7.  VA-plan for tilkobling til offentlig anlegg , og redegjørelse vedr. 
overvannshåndtering, datert 2019-08-19, 2019-06-13 

8.  ROS-analyse, datert 2019-09-10 
 

9.  Støyrapport, datert 2019-08-28 
 

10.  Geoteknisk rapport 2019-07-11 
 

11.  Trafikkanalyse, datert 2019-08-23 
 

12.  Naturtypekartlegging, datert 2019-06-02 
 

13.  Sol og skygge analyse, datert 2019-09-25 
 

14.  Miljøprogram, datert  
 

20. Faktaark Svarvahus datert 2019-09-24 
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Asker kommune 

Telefon: 66 90 90 90? 

E-post: post@asker.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no 
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1.  

 

 

Kontaktinformasjon 

 
Tiltakshaver/grunneier 
Firma:   Ann Kristin Ekra, grunneier 
Kontaktperson:  Ann Kristin Ekra 
Adresse:  Øvre Drengsrud vei 7, 1385 Asker 
Telefon:  93204414 
E-post:   annkristin@lykketrollet.no 

 

Fagkyndig plankonsulent 
Firma: A3 Aritektkontor AS 
Kontaktperson: Lennard Andreassen 
Adresse: Postboks 751 
Telefon: 41467512 
E-post:la@a3a.no 

 

 



 

2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel 

Alle arealinnpill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens 

samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under. 

- innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel på følgende 

områder: 

 Sammenhengende grøntområder 

 Etablering av gjennomgående turnettvei som tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter både 

i nærmiljøet og langs kysten. 

 Sikre reduksjon av støy og forurensing til luft, jord og vann 

 Opprettholde vern og hindre tap av biologisk mangfold 

 Asker kommune vil med dette innspillet kunne sikre viktig landskap og grønnstruktur langs 

kysten. 

Innspillet er i tråd med asker kommunes vedtatte målsetting om å understøtte Paris 

avtalens klima mål i forhold til å bygge en energibesparende bolig og sikre allmennheten 

tilgang til strandsonen. 

  

- Båtstø ligger mellom to av de prioriterte vekstområdene i den nye samfunnsplanen.  I.h.t. 

samfunnsplanen er det ønskelig at utvikling utenfor de prioriterte vekstområdene skal skje i 

form av ordinær småhusbebyggelse, hvilket dette innspill er i tråd med.  

- Innspillet medfører ingen behov for etablering av nye transportløsninger. Det er adkomstvei 

til eiendommen som ligger i umiddelbar nærhet til offentlig transport.  

- Innspillet innebærer ingen vesentlig endring i dagens trafikksituasjon. Det vil være en liten 
økning av trafikk i.o.m at boligen endrer status fra fritidsbolig til bolig, men grunneier 
benytter eiendommen i dag svært ofte slik at dette vil være marginal forskjell. Eiendommen 
har allerede adkomst og veirett slik at det medfører ingen endring i adkomstforhold. 
  

- Adkomst fra eiendommen ligger ca. 50 meter fra kommunal vei og tettbebygd 
småhusbebyggelse med opparbeidet gangveier. Innspillet berører ikke skolevei.  

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet 

Bakgrunn og hensikt 

Eiendommen er stor, den er avsatt til LNFR pr i dag og er bebygd med en fritidsbolig fra 1935. 
Eksisterende bygg er utdatert og bør erstattes med et nytt bygg som tilfredsstiller dagens standard 
spesielt med tanke på miljø og energibruk. 
 
Eiendommen er fordelt i jordregisteret med 11.8 dekar produktiv skog (av denne er 9.4 dekar skog 
med lav bonitet), 1,5 dekar skrinn fastmark og 1,5 dekar bebygd areal.  
 
Tomten består i dag hovedsakelig av uberørt natur, og vil også etter ny planlagt bebyggelse  
beholde sitt naturmangfold. Foreslått innspill legger opp til at dagens infrastruktur med tanke på 
adkomst, VA-anlegg beholdes. Nåværende fritidsbolig har vei, vann/avløp og strøm innlagt.  
Planlagt bolig vil erstatte og ikke ha noen vesentlige endringer på arealdisponeringen, natur vil heller 

ikke bli vesentlig påvirket.  
 
 

Hensikt med innspillet: 
 

- Erstatte gammel bolig med nytt energieffektivt og miljøvennlig hus  
- Regulere til en enebolig på samme område som allerede er registrert til 

bebyggelse (landbrukskontoret) 
- Regulere tilleggsareal som er nødvendig for å trekke bygningen bort fra sjøen. 

(tilleggsarealet er registrert med skog av lav bonitet) 
- Enebolig er mest ønskelig fra grunneier og som er mest i tråd med 

samfunnsdelens mål utenfor vekstområder.  
- Alternativt dersom det ikke er mulig å få et slikt alternativ inn i kommuneplanen, 

er det ønskelig å bruks regulere for å bygge ny fritidsbolig. 
 
 

 

Grunneier ser for seg å få omregulert området som i all hovedsak allerede er bebygd og få sette opp 
en ny bolig. Samtidig er grunneier åpen for å sikre allmenhetens tilgang til strandsonen, eksempelvis: 
 

- Beholde resterende areal som dagens formål LNFR 
- Grunneier er villig til å gå i dialog om avståelse av ca. 4 mål i nordlige del 

av eiendommen til asker kommune eller legge som grønt/friområde. For 
å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. Dette vil innebære ca 65 
meter strandlinje. 

- Dette vil kunne muliggjøre kyststi i tråd med samfunnsplanen  
 
 

Ny bolig er ønsket planlagt på samme sted som eksisterende bebyggelse med første etasje på 
terrengnivå for å fremstå så lav som mulig. Den er også planlagt med ca. 4 meter smalere fasade mot 
sjøen og trukket noe lenger tilbake fra sjøen enn eksisterende fritidsbolig.  Bebyggelsen vil med sin 
plassering, utforming og materialbruk være bedre tilpasset situasjonen og landskapet slik at den blir 
mindre synlig fra sjøen og mer tilrettelagt for allmenn ferdsel langs sjøen. 
Ny bolig vil erstatte et gammelt teknisk dårlig bygg med en funksjonell, miljøvennlig, 
energibesparende og estetisk tilpasset bolig med livsløpsstandard.  

 
Området eiendommen grenser mot i sør og vest benyttes allerede som boligområde, ny enebolig vil 
derfor være en naturlig videreføring av eksisterende boligbebyggelse. Nord for eiendommen er det 
fritidsbebyggelse, men også der er det en miks av boliger og fritidsboliger.  



 

 
Dette innspillet vil medføre at området kan tilrettelegges bedre for allmennheten. Innspillet vil føre 
til at en stor del av strandsonen blir gjort tilgjengelig for allmenheten, sårbar natur bevares og 
grøntområder opprettholdes. Innspillet medfører ingen vesentlige inngrep på naturen og må sees på 
som en svært positiv mulighet for kommunen å sikre strandareal til nytte for allmennheten.  
 
Grunneier har i 2019 fått uttalelse fra fylkesmann og landbrukskontoret, hvorav ingen av disse stilte 
seg negativt til å erstatte fritidsbolig med en ny bolig.  

 
 

2.3 Beliggenhet og størrelse 

Området utgjør ca. 14,8 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 

246/37 Fagertunveien 35,3477 Båtstø Ann Kristin Ekra 

   

   

   

 

 

2.5 Dagens arealbruk 

Området brukes i dag til Fritidsbolig 

 

 

 

 



 

2.6 Prinsipper for vern 

 

Arealinnspillet berører følgende temaer 

Tema Hva Avstand Hvordan vil 

tiltaket påvirke 

verneinteresser 

Kulturminner/kulturmiljøer       nei   -   - 

Biologisk mangfold       nei   -   - 

Vassdrag       nei   -   - 

Marka       nei   -   - 

Strandsonen        ja   25 meter Positivt, kysti, 

Åpner for 

allmenheten 

Vesentlig mindre 

synlighet fra sjøen 

«se vedlegg 

bilder» 

 

Matjord nei    -    - 

 

Friluftsområder LNRF Hele eiendommen Positivt, bevaring 

evt. avsetning til 

grønt m.m. 

Tiltaket berører 

ikke dyrkbar jord. 

 

 

 

 

 

 



 

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet  

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand 

i km. 

Ikke relevant 

Gangavstand til nærmeste 

lokal- eller nærsenter 

6100 meter  

Kjøreavstand til nærmeste 

lokal- eller nærsenter  

7,9 km.  

Adkomst fra offentlig veg Ja, ca. 50 meter  

Gangavstand til nærmeste 

kollektivknutepunkt, og er det 

opparbeidet gang- og sykkelvei 

e.l.? 

Ca. 500 meter 

Ja det er gang og sykkelsti 

 

Gangavstand til nærmeste 

grøntområde/friluftsområde, 

og er det opparbeidet gang- og 

sykkelvei e.l.? 

0 meter  

 

 

Avstand til strandsonen Eksisterende bygg ligger i strandsonen, 25 

meter fra sjøen 

 

Gangavstand til barneskole, og 

er denne trygg (opparbeidet 

gang- og sykkelvei e.l.) 

1950 meter, ja den er trygg  

Gangavstand til ungdomsskole 

og er denne trygg (opparbeidet 

gang- og sykkelvei e.l.) 

8700 meter 

Ja, alle tar buss normalt til skole. Det er 500 

meter til bussholdeplassen 

 

 

Området er et lite og koselig, familievennlig område med gode turmuligheter og badestrender. 

Ønsket innspill vil medføre større friområder og ikke minst tilgjengelighet til disse via kyststi. 

Området er svært attraktivt for turgåere og familier, men er lite tilgjengelig i dagens situasjon med 

tanke på fremkommelighet.  

Ønsket utvikling i dette innspillet vil kun få positive virkninger utenfor foreslått areal. Tiltaket åpner 

opp for sosial infrastruktur via kyststi. 

 

 



 

2.8 Fareområder 

Området er sjekket opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning. 

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken 

påvirkes av fareområder 

Ras og skred Ligger ikke i ras/skredutsatt 

område 

Ingen 

Grunnforhold Bart fjell, 100 meter til område 

med havavsettning 

Ingen 

Overvann/flom 6 km til nærmeste fareområde Ingen 

Flo Planlagt boligtomt ligger på 

kote + 12,0 

Ingen 

 

2.9 Bebyggelse og utnyttelse 

Grunneier vil omregulere en del av eiendommen til en enebolig.  

Av den totale eiendommen på 14,8 dekar vil grunneier få omregulert ca. 2600 m2 til boligbebyggelse. 

Utnyttelsen innenfor omregulert areal er planlagt satt til BRA på ca. 300m2.  

Alternativet, dersom Asker kommune ikke ønsker å avsette arealet til bolig er å få avsatt arealet til 

fritidsbebyggelse med samme utnyttelse.  

2.10 Trafikk og adkomst 

Det er adkomst til området i dag. Innspillet medfører ingen endringer. Det foreligger veirett for 

helårsbolig til eiendommen.  

Innspillet innebærer ingen endringer i trafikksituasjonen. Nærmeste offentlige vei ligger i umiddelbar 

nærhet, bare noen meter unna. Der er det etablert småhusbebyggelse med både gang og sykkelvei. 

Det vil være liten eller ingen endring i forhold til dagens situasjon med tanke på trafikkøkning.  

2.11 Terreng 

Tiltaket vil i liten grad ha inngrep på eksisterende terreng da planlagt bolig er lagt på samme sted 

som eksisterende bebyggelse.  Eksisterende adkomst er planlagt beholdt som i dag. 

2.12 Tidsperspektiv 

Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig. Med god kvalitetssikring og planlegging vil tiltaket 

kunne gjennomføres raskt.  

2.13 Økonomi 

Det foreligger ingen økonomiske konsekvenser med tiltaket som grunneier kjenner til. 



 

2.14 Vedlegg 

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000  

Figur 1 med sosifil 

Figur 2 med sosifil 

Figur 3 med sosifil 

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon 

- vedlegg bilder av tenkt ny bolig kontra dagens bygg 

 - uttalelse fra fylkesmannen fra 2019 

 - uttalelse fra landbrukskontoret fra 2019 

 - kyststi iht. kommunedelplan for Båtstø 
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Foto av eksisterende fritidsbolig

lllustrasjon av planlagt tiltak
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@ Fylkesmannen i oslo og Viken

Røyken kommune
Katrineåsveien 20

3440 RØYKEN

Vår dato: Vår ref:

02.1 2.201 9 2019i48330

Deres dato: Deres ref:

25. 09.201 g 19/1902

Saksbehandler, innvalgstelefon

Geir Sørmoen,32266650

Røyken - Uttalelse til dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og

oppføring av ny bolig ved Fagertunveien 35

Bakgrunn
Fylkesmannen viser til brev av 25. september 2019 med søknad om dispensasjon for oppføring av ny

ntlig veO Fagertunveien 35, gnrlbnr 46137, i Røyken kommune. Vi beklager at vi ikke har fått svart ut

henvendelsen tidligere'

Søknaden omfatter riving av eksisterende fritidsbolig på eiendommen og oppføring av ny bolig' Det

er tidligere søkt om å flytle bebyggelsen, men det er ikke lenger søkt om. Tiltaket ligger i gieldende

kommuneplan avsatt til LNF og innenfor byggeforbudet langs sjø.

Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens

formålsbestemmelse it t
"

Utir. vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være

klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal

primært knyttes til de offenilige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan-

og bygningiloven fastsetter. Det går iram av § 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal

tiiiegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra plan' Kommunen bør heller

lkkJispenseie fra kommuneplanen når en direkte berørtstatlig eller regional myndighet har uttalt

seg neBativt om søknaden.

Fylkesmannens kommentarer
Det omsøkte tiltaket faller innenfor byggeforbudet i 1OO-metersbeltet, Motivene bak forbudet

beskrives i plan- og bygningslovens tårarUeiOer (ot.prp. nr 32,2007-2008); Byggeforbudet er ment å

markere at 10O-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at strandsonen i

utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fra byggeforbudet fører til en stadig

nedbygging av strandsonen med negative følger for både allment friluftsliv og landskapsbildet.

Det skal derfor, ifølge forarbeidene, føres en «[.,.] streng proksis ved behondling ov dispensosioner i

111-metersbeltet longs sjøen. Forbudet i §1-8 mot bygging i 1\T-metersbeltet longs siøen veier tungt' Det

skol svært mye titfør dispensosjon køn gis tit bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress.»

E-postad resse:

fmovoost@fulkesman n en.n o

Sikker melding:
wvvw.fyl kesma n n e n. n o/m e ld i ne

Postad resse:

Pb 325
1 502 Moss

Besøksad resse:

Moss: Vogts gate 1 7

Drammen: Grønland 32

Oslo: Tordenskiolds gate 1 2

Telefon; 59 2470 O0

www.fo lkesmannen.no/ov

Orl-.nr.9'74761 319



I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen i 100' metersbeltet langs

sjøen (SPR) pkt. 5.2 er Oåt gitt klare føringer for Oslofjorden om hva som skal vektlegges i

dispensasjonsvurderingene. Disse føringene er geneielle for alle områder i 100- metersbeltet'

Boligen som foreslåes oppført er ikke planlagt nærmere sjøkanten enn eksisterende bebyggelse'

videre er utvidelsen * Ååuygselsen foreslåti skrått bort fra sjøen. Dette er i utgangspunktet positivt,

men som det fremgår av illuitiaslonene så kan fasaden medføre en større endring av

landskapsbilde enn eksisterende bebyggelse' Fasadeendringene medfører til dels større

glassfasader men også en lengre fasade mot sør. Etter vår vurdering så er fasadeendringen av

f,etydning, men vil ilke medføre at nasjonale interesser blir vesentlig tilsidesatt'

vi anbefaler kommunen om å nøye vurdere hvorvidt endringene kan tillates og om eksisterende

interesser blir negativt berørt av tiltaket'

Vi viser til Dispensasjonsveilederen utarbeidet av Fylkesmannen og Fylkeskommunen' Videre ber vi

om å bli holdt orientert om vedtaket i saken'

Side.2lZ

Geir Sørmoen
seniorrådgiver

Med hilsen

Alexander Karlsson (e'f')

seniorrådgiver

D oku m e ntet e r el ektro n i s k go d ki e nt

Kopitil:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3OO7 DRAMMEN



Notat

Til: Røyken kommune v/Marianne

Fra: Silje Klo Hansen

Kopi:

Saksnr./Arkivkode
19/12188 - V00

Birkeland Sandved

Sted Dato
ASKER 16.10.2019

46137 RØyken - Fagertunveien 35 - Landbruksfaglig uttalelse

Viser til forespørsel om landbruksfaglig uttalelse.i forbindelse med søknad om

Oiipensasjon'fra tiorrrn"detplanen § eg rormål UlrR, if. § 14.1.i

kommuneplanen dg Oitpå.iusion fra kommunedelplanen § 3 Plankrav'if' § 3'1 i
kommuneplanen. Deres ref. S19/1902'

Eiendommen gbnr. 46137 er på totalt 14.8 dekar, og er fordelt ijordregisteret

;5 ii:B ååLår"prooufii, tt oo, 1.5 dekar skrinn fastmark og 1'5 dekar bebvgd

areal. BonitetsiorO"ting"n på'skogen er 2.4 dekar skog av høy bonitet og 9'4

dekar skog av lav bonitet (figur t).

Det er kartlagt semi-naturlig strandeng nord-Øst for eiendommen (figur 1)'

Semi-naturlig *ra;d-.ng
"t-klassifisert

som sterkt truet i Norsk rØdliste for

naturtyper. Oet er på såmme areal også katlagt den rødlista arten

siranOråOtopp @dån73s litoratis), i tillegg til strandkjeks (trgusficy!.
scothicum) som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse' På eiendommen er

;;;;grå gdrt registreringer av rynkerose (Rosa rugosa) og kanadagullris

(Sol idago ca nadensis).



ffitreringe^r av naturtyp-er, nasionale arter, rødlistaFigur 1. Bonitet§fordelinge-n og reglstrerlnger av narurryP-E-r' I

;i;; Alremmeae arter på eiåndommen (Gårdskart, NIBro)'

Tiltaket er tenkt på et areal som er registrert som bebygd areal i tillegg til areal

som er registrertsom skog av lav bonltet. Tiltaketvil ikke berøre dyrka eller

dvrkbare årealer. Landbrukskontoret vurderer at tiltaket ikke vil ha noen negativ

iå"'*.i.g p5 tånOUruket i området da det ikke beslaglegger dyrka eller dvrkbar

mark ellei er i direkte tilknytning til slike arealer. Landbrukskontoret mener

tiltaket kan godkjennes slik omsøkt.
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o_Friområde

A=2601 m²

BF

A=3942 m²

Teknisk
infrastruktur

A=1103.5 m²

A=6963.8 m²

Ø
585400

N6622200

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelseBF

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Teknisk infrastrukturTeknisk
infrastruktur

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

FriområdeFriområde

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag

Linjesymbol
RpGrense

RpFormålGrense

NKartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Ekvidistanse:

Kartmålestokk:

1m

1:2000 m

ETRS89.UTM-32N

Dato

Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato

Dato

Dato

Revisjon

Revisjon

Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN

Plansjef

0220_xxx

XXX

2020-010 2020-09-11 LA

Asker
kommune

Områderegulering

PLANKONSULENT

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ny 2. gang behandling

Offentlig ettersyn fra ....... til ......

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ........ til .........

1. gangs behandling

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

Oppstartsmøte...

Arealtabell

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 2,6

Sum areal denne kategori: 2,6

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

2101 - Teknisk infrastruktur 0,1

Sum areal denne kategori: 0,1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa)

3040 - Friområde 3,9

Sum areal denne kategori: 3,9

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa)

5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (2)

8,1

Sum areal denne kategori: 8,1

Totalt alle kategorier: 1 4,8
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GrunneierHarald Halvorsen jr. (Gbnr. 351-1)
Adresse: Børsandveien 7a, NO-3475 Sætre
Epost: harald.halvorsen@gmail.com
Mobil: +47 997 85779

GrunneierPeter Ennals (Gbnr. 353-83)
Adresse: Storsandveien 71, NO-3475 Sætre
Epost: peter@goclassic.no
Mobil: +47 932 00547

den 14. september 2020

Asker kommune
Adresse: Katrineåsveien 20, NO-3440 Røyken
Epost: post@asker.kommune.no

Innspill til arealdelen i kommuneplan for Asker 2020-2032:
Småbåthavn med bo- og servicetilbud ved Freyborg på Storsand
Gbnr. 351/1, 353/83, 353/25, 353/47 og 353/265

Det vises til anmodningen om å komme med innspill til arbeidet med arealdelen til kommuneplan
for Asker i perioden 2020-2032. Vi håper nedenfor stående innspill vil henyntas i det videre
planarbeidet, selv om alle punktene i tilgjengelig skjema for grunneiere ikke er besvart. Arbeidet
med utviklingen av småbåthavnen ved Freyborg på Storsand er i startfasen. Dette gjør at en mer
detaljert presentasjon av initiativet vil måtte komme senere i prosessen.

Bakgrunn og målsetning

I hovedtrekkene i kommuneplan for tidligere Hurum kommune har det værtlagt opp til om lag
1000 nye båtplasser i kommunedelen Sætre / Storsand. Det har vært satset på å utvikle
småbåthavnene ved Engene, i Sandspollen og i sandtaket på Storsand, mensetablerte
småbåthavner har blitt videreført. Det er etstort behov for å videreutvikle båthavnene i denne
kommunedelen for å kunne møte lokalsamfunnets behov for båtplasser i fremtiden. Vi har derfor
vært glade for satsingen på småbåthavnene, hvilket vi håper vil videreføres i Asker kommune.

Når det gjelder satsingen på småbåthavner i kommunedelen Sætre / Storsand ønsker vi å
fremheve det potensialetsom ligger i å utvikle den eksisterende småbåthavnen ved Freyborg.
Som foreningshavn har denne båthavnen vært ute av drift i flere år grunnet utdaterte
installasjoner og manglende beskyttelse mot bølgene fra skipstrafikken i sundet. Sistnevnte har
medført at det i dag er betydelige skader på havnen.

Som grunneiere i området ønsker vi i samarbeid med Asker kommune å utarbeide et forslag til en
nyreguleringsplan for småbåthavnen på Freyborg med sikte påen oppgradering av både havnen
og området rundt. Det er vår ambisjon at forslaget skal legge til rette for langt flere båtplasser og
mye bedre beskyttelse av båthavnen enn i dag. I denne forbindelse vil molo rundt havnen og
anløpskai for hurtigbåt bli vurdertsom en del av totalløsningen.

mailto:harald.halvorsen@gmail.com
mailto:peter@goclassic.no
mailto:post@asker.kommune.no
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Med dette som utgangspunkt ville vi derfor sette pris på om arealdelen i kommuneplanen for
Asker vil inneholde en klar og tydelig målsetning om å utvikle småbåthavnen ved Freyborg. Vi
foreslår følgende formulering:

Småbåthavnen ved Freyborg utvides og oppgraderes for å kunne tilby flere og bedre båtplasser
til både fastboende og besøkende i området.

Kommuneplanens samfunnsdel

I samfunnsdelen til kommuneplan for Asker er Storsand definert til å være et nærsenter, der
innbyggerne skal få dekket sine daglig handels-og servicebehov. I dag mangler Storsand etslikt
sentrum. I forbindelse med utarbeidelse av den nye reguleringsplanen for båthavnen ønsker vi
derfor å se på mulighetene for å etablere et kombinert bo-og servicetilbud for Storsands
befolkning i direktetilknytning til båthavnen.

Ved å tilrettelegge forbolig og næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet til småbåthavnen og
anløpskaien vil vi å skape et levende og tilgjengelig bryggemiljø, som vil gjøreStorsand til et
attraktivt nærsenteri Asker kommune. Det vil være et viktig suksesskriterium for prosjektet at det
søkes miljømessige og estetiske løsninger av høy kvalitet, som bidrar til lokal verdiskapning på
stedet både for fastboende og besøkene.

Beliggenhet og størrelse

For å kunne etablereen driftsmessig solid og bærekraftig småbåthavn vil det værenødvendig å
se havnen og området rundt som en helhet. Det vil bli vanskelig å realisere en småbåthavn som
tilfredsstiller dagens krav, dersom landarealene ikke sees i sammenheng med utviklingen og
driften av havnen. Etablering av en moderne småbåthavn med tilhørende fasiliteter vil kreve
betydelige investeringer som ikke alene vil kunne la seg finansiere gjennom salget av båtplasser.

Vedlagt følger tidligere plankart fra Hurum kommune og gjeldende reguleringsplan for Freyborg
som vil søkes revidert. I tillegg har vi vedlagt noen foreløpige ideskisser som viser hvordan en
helhetlig regulering av området kan se uti fremtiden, inkludert fremtidig bebyggelse og parkering.
Det ergode muligheter innenfor det definerte arealet til å utvikle en driftsmessig solid og
bærekraftig båthavn i harmoni med det eksisterende friluftsområdet i nærheten.

Eiendoms-og eierforhold

Gbnr. Adresse Hjemmelshaver

351/1 Børsandveien 7a,
NO-3475 SÆTRE

Harald Halvorsen

353/83 Storsandveien 71,
NO-3475 SÆTRE

Peter Ennals

353/25 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune

353/47 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune

353/265 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune
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Arealinnspill til plankart: Tidligere, nåværende og fremtidig bruk

Ved utarbeidelse av arealdelen til kommuneplan for Asker har vi to innspill utover de føringer som
allerede ligger i arealdelen til kommuneplan for tidligere Hurum. Disse innspillene ønskes
hensyntatt i et nytt plankartfor å kunne realisere målsetning om en småbåthavn med et bo-og
servicetilbud for Storsand som et nærsenteri kommunen:

Vi ber om at landarealene tilhørende gbnr. 51/1 og 53/83 beliggende mellom båthavnen og
riksveien blir definert til fremtidig boligbebyggelse og næringsvirksomhet, i tilknytning til
båthavnen og boligområdet lenger nord. Disse arealene består allerede i dag av boligerog det
har i mange år ligget et sagbruk-og høvleri på stedet, hvis bygninger nå er revet. Med andre ord,
dette er arealer som gjennom flere tiårhar blitt benyttet til bolig-og næringsformål. I
kommuneplan for tidligere Hurum er arealene definert til landbruk-, natur-og friluftsformål.

Videre ønsker vi å påpeke at det vil være et stort behov for parkeringsplasser i området. Dette
gjelder ikke bare småbåthavnen og næringsutviklingen i tilknytning til denne, men også det
eksisterende friluftsområdet i umiddelbar nærhet og en eventuell fremtidig anløpskai for hurtigbåt.

For at vi i en ny reguleringsplan skal kunne ta høyde for et tilstrekkelig antall med
parkeringsplasser, ber vi om at landarealene på gbnr. 53/47, 53/25og 53/265 blir definert
slik at det også er mulig å legge parkeringsplasser her. Dette er arealer som ligger
henholdsvis langs riksveien og ved renseanlegget. Arealene er allerede regulert til /blir benyttet
til parkering i dag.

Tidsperspektivog videre dialog

Vi har gjennomførtmøter med Hurum kommune om planene for utvikling av området og fått
positiv responspå det arbeidet vi allerede har nedlagt. Vi ser derfor frem til å fortsette dialogen
med Asker kommune både som planmyndighet og grunneier i området. Planarbeidet har fra vår
side som grunneiere vært satt på hold i noen år, men vi ønsker å gjenoppta dette arbeidet i
begynnelsen av planperioden med sikte på å få på plass en reguleringsplan så snart som mulig.

I den første fasen av planarbeidet hyret vi Siv. ing. Gjermund Stuvøy AS og Driv Arkitekter AS
(tidl. Pran Arkitekter AS) for å hjelpe oss med situasjonsplan og perspektivtegninger. I forbindelse
med gjenopptagelsen av planarbeidet vil vi selvfølgelig på nytt engasjere en profesjonell aktør.
Da vil også langt flere av de spørsmålene som er stilt i skjema for innspill til arealdelen for
kommuneplanen kunne besvares fra vår side.

Vi stiller gjerne til et møte for å utdype våre planer med henblikk på utviklingen avsmåbåthavnen
og området rundti forbindelse med utarbeidelse av arealdelen i kommuneplanen for Asker i
perioden 2020-2032.

Med vennlig hilsen

Harald Halvorsen jr. Peter Ennals
Grunneier (Gbnr. 351-1) Grunneier (Gbnr. 353-83)

Vedlegg:

1. Utsnitt fra arealdelens plankart i kommuneplan for Hurum 2018-2030
2. Gjeldende reguleringsplan for Freyborg: Søkes revidert i kommuneplanperioden 2020-2032
3. Ideskisse på kart med ønsker for fremtidig regulering av området, inkl. næring og boliger
4. Ideskisse på foto med ønsker for fremtidig regulering av området
5. Perspektivtegning basert på ideskisse med ønsket nærings-og boligbebyggelse sett fra sjøen



VEDLEGG 1 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Kommuneplan for Hurum 2018-2030: Utsnitt fra arealdelens plankart



VEDLEGG 2 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Gjeldende reguleringsplan fra 1985: Søkesrevidert i Kommuneplanperioden 2020-2032



VEDLEGG 3 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Skisse som viser ønsker for fremtidig regulering av området



VEDLEGG 4 -Småbåthavnen ved Freiborg med tilstøtende områder
Luftfoto som viser ønsker for fremtidig regulering av området



VEDLEGG 5 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Perspektivtegning basert på ideskisse med ønsker for fremtidig regulering av området



Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:

Sendt: 15.09.2020 12:36:56
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg: Innspill til arealdelen til kommuneplan for Asker - Sundby gård, Habakken og Sundbydammene
20200914.pdf; Innspill til arealdelen for kommuneplan for Asker - Sundby gård, Habakken og Sundbydammene
- Vedlegg 20200914.pdf

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

Tilbakemelding/Innspill

Vennligst se brev med vedlegg vedrørende vern av landskap og kulturmiljø rundt Sundby gård, Habakken og
Sundbydammene.

Avsender:
Harald Halvorsen
harald.halvorsen@gmail.com
+47 99 78 57 79

Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon
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Harald Halvorsen jr.
Gbnr: 351/1 - Sundby gård på Storsand
Adresse: Børsandveien 7a, NO-3475 SÆTRE
E-post: harald.halvorsen@gmail.com
Tel: (+47) 99 78 57 79

den 14. september 2020

Asker kommune
Adresse. Katrineåsveien 20, NO-3440 RØYKEN
Epost: post@asker.kommune.no

Innspill til arealdelen for kommuneplan i Asker kommune 2020-2032: Vern av landskap
og kulturmiljø rundtSundbygård, Habakken og Sundbydammene på Storsand

Det vises til anmodningen om å komme med innspill til arbeidet med arealdelen til kommuneplan
for Asker i perioden 2020-2032. I kommuneplanens samfunnsdel erblant annetfølgende delmål
og strategiervedtatt for Asker kommune, ref. utdrag fra side 31:

Delmål–Dette skal vi oppnå:
Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet, kulturmiljøer og et aktivt og levende landbruk.

Strategier –Slik skal vi gjøre de]:

Asker kommune skal sikre viktige landskap og grønnstrukturer mot nedbygging, langs kysten, i
landbruksområder, i byggesonen og i marka. Vann, vassdrag ogsjøområder skal sikres mot inngrep og
forurensning.

Asker kommune skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, samt
tilrettelegge for at disse kan benyttes som positive elementer i stedsutviklingen.

Asker kommune skal sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket, og unngå nedbygging
av dyrket mark i samsvar med det nasjonale jordvernmålet.

I forbindelse med delmålet og strategiene nevntover ønsker undertegnede å understreke
betydningen av landskapet og kulturmiljøet langs Børsandveien på Storsand. Dette området
inngår i kulturmiljø nr. 26 kalt «Storsand, Sundby og Børsand» som er vurdert til å ha en høy
verneverdi i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Hurum kommune.
Planen ble basert på en rapport fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning).

I perioden 2002-2010 ble det nedlagt mye tid og ressurser i å lage en områderegulering for
Storsand bolig-og golfområde. Den vedtatte reguleringsplanen var et resultat av en lang dialog
mellom grunneierne, utviklingsselskapet og myndighetene. Planen inneholdt flere kompromisser
for å sikre en helhetlig utvikling av stedet og ivaretok både bolig-og naturverninteresser. For å
skape et attraktivt bomiljø på Storsand ble store arealer dedikert til grønnstrukturog friområder.

mailto:harald.halvorsen@gmail.com
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Undertegnede grunneierdeltok aktivt i dialogen og planarbeidet som fant sted på 2000-tallet og
er engasjert i utviklingen avområdene rundt Sundbygård, Habakken og Sundbydammene. Ved
utarbeidelse avarealdelen til kommuneplan for Asker oppfordres det til ateksisterende
områderegulering legges til grunn, slik at landskap og kulturmiljø langs Børsandveien i størst
mulig grad kan opprettholdes. Dette vil komme hele befolkningen på Storsand til gode.

Når det gjelder kommuneplan for tidligere Hurum kommunekan det se ut som deter enkelte
motsigelser i arealdelen og gjeldende reguleringplan fordette området. Blant annet laterdettil å
være benyttet feil farge-og/eller strekkoder på deler av arealene som er avsatt til grønnstruktur
samt hensynsoner for kultur-og naturmiljø. Vi ber dere derfor om å gjennomgå merkingen av
arealene i den nye planen og forsikredere om at denne blirriktig.

Dersom det skulle være ønskelig å foreslå endringeri den tidligere arealdisposisjonen for
områdene langs Børsandveien som enten indirekte eller direkte berører Sundby gård, Habakken
eller Sundbydammene ber vi om et møte for nærmere avklaring. Som det fremgår av dette
innspilleter vi opptatt av å verne landskapet og kulturmiljøet på stedetog ønsker å inkluderes i
prosessene som berører den videre utviklingen av området.

Ta gjerne kontakt ved umiddelbare spørsmål eller kommentarer til dette innspillet.

Med vennlig hilsen

Harald Halvorsen jr.
Grunneier (Gbnr. 351/1)

Vedlegg:

1. Utsnitt fra arealdelen i kommuneplan for Hurum 2018-2030
2. Utsnitt fra plankart tilhørende gjeldende områderegulering for Storsand bolig-og golfområde



Vedlegg 1 –Nærområde ved Sundby gård, Habakken og Sundbydammene
Kommuneplan for Hurum 2018-2030: Utsnitt fra arealdelens plankart



Vedlegg 2 –Nærområde ved Sundby gård, Habakken og Sundbydammene
Områderegulering for Storsand bolig-og golfområde 2011: Utsnitt fra plankart



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, organisasjoner, 

lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn:  Anne Siri Berg 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  Gnr 353 bnr 29/248/324 

Adresse: Anne Siri Berg, Løkkalia 14B, 0783 Oslo 

Telefon: 92 45 11 79 (Knut Nordbye, gift med Berg) 

E-post:   knut.nordbye274@gmail.com 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

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

Bolig  

Næring  

Utbygging x 

Kjørevei x 

Gang- og sykkelvei x 

Grønnstruktur  

Friluftsområder x 

Strandsone /fjord x 

Biologisk mangfold x 

Landbruk x 

Kulturminner  

Annet  

  

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

Vi viser til våre kommentarer til Kommuneplanens Samfunnsdel av 25. februar 2020. Vi vil imidlertid gjenta noen 

viktige punkter: 

Vi er svært positive til beslutningen som Asker kommune har tatt om å begrense utbyggingen til 1 kilometer 

rundt Sætre og Tofte, fordi det vil bidra til at det helt spesielle verneverdige naturområdet rundt Sandspollen 

forblir urørt. Dette området er en sjelden rekreasjonsperle som fortsatt har relativt ren luft, ro og natur som vi 

ønsker at blir bevart. For oss betyr ren natur og klima mer enn penger. Kanskje et uvanlig standpunkt, men det 

er gjennomtenkt og vi har et stort behov for å kommunisere dette til planleggerne i Asker kommune. 

Vi synes fortsatt at vern av natur- og kulturverdier er for lite vektlagt i Kommuneplanen. Vi vil for vår egen del 

spesielt trekke frem Sandspollen og området i stor omkrets rundt. Dette området mener vi trenger forsterket 

vern, og at dette må komme klart frem i Arealdelen av planen.  

Som skogeier og hytteeier ved Sandspollen ønsker vi fortsatt å drive skogdrift. Vi vil derfor unngå planer som 

fører til inngrep i skogseiendommen for å bevare området intakt.  Vi ønsker ikke planlegging av store boligfelt på 

vår eiendom eller at allerede foreslåtte kryss/avkjøringer fra FV 281 i Storsand planlegges på vår eiendom. Vi 

ønsker heller ikke bygging av gang- og sykkelvei gjennom dette området, og mener at gang- og sykkelveier bør 

legges i nærheten av eksisterende vei og i forlengelsen av nåværende tur/sykkelvei.  

 

Vennlig hilsen 

 

Anne Siri Berg (sign.) 

Eier gnr 353 bnr 29/248/324 i Asker kommune 
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GrunneierHarald Halvorsen jr. (Gbnr. 351-1)
Adresse: Børsandveien 7a, NO-3475 Sætre
Epost: harald.halvorsen@gmail.com
Mobil: +47 997 85779

GrunneierPeter Ennals (Gbnr. 353-83)
Adresse: Storsandveien 71, NO-3475 Sætre
Epost: peter@goclassic.no
Mobil: +47 932 00547

den 14. september 2020

Asker kommune
Adresse: Katrineåsveien 20, NO-3440 Røyken
Epost: post@asker.kommune.no

Innspill til arealdelen i kommuneplan for Asker 2020-2032:
Småbåthavn med bo- og servicetilbud ved Freyborg på Storsand
Gbnr. 351/1, 353/83, 353/25, 353/47 og 353/265

Det vises til anmodningen om å komme med innspill til arbeidet med arealdelen til kommuneplan
for Asker i perioden 2020-2032. Vi håper nedenfor stående innspill vil henyntas i det videre
planarbeidet, selv om alle punktene i tilgjengelig skjema for grunneiere ikke er besvart. Arbeidet
med utviklingen av småbåthavnen ved Freyborg på Storsand er i startfasen. Dette gjør at en mer
detaljert presentasjon av initiativet vil måtte komme senere i prosessen.

Bakgrunn og målsetning

I hovedtrekkene i kommuneplan for tidligere Hurum kommune har det værtlagt opp til om lag
1000 nye båtplasser i kommunedelen Sætre / Storsand. Det har vært satset på å utvikle
småbåthavnene ved Engene, i Sandspollen og i sandtaket på Storsand, mensetablerte
småbåthavner har blitt videreført. Det er etstort behov for å videreutvikle båthavnene i denne
kommunedelen for å kunne møte lokalsamfunnets behov for båtplasser i fremtiden. Vi har derfor
vært glade for satsingen på småbåthavnene, hvilket vi håper vil videreføres i Asker kommune.

Når det gjelder satsingen på småbåthavner i kommunedelen Sætre / Storsand ønsker vi å
fremheve det potensialetsom ligger i å utvikle den eksisterende småbåthavnen ved Freyborg.
Som foreningshavn har denne båthavnen vært ute av drift i flere år grunnet utdaterte
installasjoner og manglende beskyttelse mot bølgene fra skipstrafikken i sundet. Sistnevnte har
medført at det i dag er betydelige skader på havnen.

Som grunneiere i området ønsker vi i samarbeid med Asker kommune å utarbeide et forslag til en
nyreguleringsplan for småbåthavnen på Freyborg med sikte påen oppgradering av både havnen
og området rundt. Det er vår ambisjon at forslaget skal legge til rette for langt flere båtplasser og
mye bedre beskyttelse av båthavnen enn i dag. I denne forbindelse vil molo rundt havnen og
anløpskai for hurtigbåt bli vurdertsom en del av totalløsningen.

mailto:harald.halvorsen@gmail.com
mailto:peter@goclassic.no
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Med dette som utgangspunkt ville vi derfor sette pris på om arealdelen i kommuneplanen for
Asker vil inneholde en klar og tydelig målsetning om å utvikle småbåthavnen ved Freyborg. Vi
foreslår følgende formulering:

Småbåthavnen ved Freyborg utvides og oppgraderes for å kunne tilby flere og bedre båtplasser
til både fastboende og besøkende i området.

Kommuneplanens samfunnsdel

I samfunnsdelen til kommuneplan for Asker er Storsand definert til å være et nærsenter, der
innbyggerne skal få dekket sine daglig handels-og servicebehov. I dag mangler Storsand etslikt
sentrum. I forbindelse med utarbeidelse av den nye reguleringsplanen for båthavnen ønsker vi
derfor å se på mulighetene for å etablere et kombinert bo-og servicetilbud for Storsands
befolkning i direktetilknytning til båthavnen.

Ved å tilrettelegge forbolig og næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet til småbåthavnen og
anløpskaien vil vi å skape et levende og tilgjengelig bryggemiljø, som vil gjøreStorsand til et
attraktivt nærsenteri Asker kommune. Det vil være et viktig suksesskriterium for prosjektet at det
søkes miljømessige og estetiske løsninger av høy kvalitet, som bidrar til lokal verdiskapning på
stedet både for fastboende og besøkene.

Beliggenhet og størrelse

For å kunne etablereen driftsmessig solid og bærekraftig småbåthavn vil det værenødvendig å
se havnen og området rundt som en helhet. Det vil bli vanskelig å realisere en småbåthavn som
tilfredsstiller dagens krav, dersom landarealene ikke sees i sammenheng med utviklingen og
driften av havnen. Etablering av en moderne småbåthavn med tilhørende fasiliteter vil kreve
betydelige investeringer som ikke alene vil kunne la seg finansiere gjennom salget av båtplasser.

Vedlagt følger tidligere plankart fra Hurum kommune og gjeldende reguleringsplan for Freyborg
som vil søkes revidert. I tillegg har vi vedlagt noen foreløpige ideskisser som viser hvordan en
helhetlig regulering av området kan se uti fremtiden, inkludert fremtidig bebyggelse og parkering.
Det ergode muligheter innenfor det definerte arealet til å utvikle en driftsmessig solid og
bærekraftig båthavn i harmoni med det eksisterende friluftsområdet i nærheten.

Eiendoms-og eierforhold

Gbnr. Adresse Hjemmelshaver

351/1 Børsandveien 7a,
NO-3475 SÆTRE

Harald Halvorsen

353/83 Storsandveien 71,
NO-3475 SÆTRE

Peter Ennals

353/25 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune

353/47 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune

353/265 Katrineåsveien 20,
NO-3440 RØYKEN

Asker kommune
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Arealinnspill til plankart: Tidligere, nåværende og fremtidig bruk

Ved utarbeidelse av arealdelen til kommuneplan for Asker har vi to innspill utover de føringer som
allerede ligger i arealdelen til kommuneplan for tidligere Hurum. Disse innspillene ønskes
hensyntatt i et nytt plankartfor å kunne realisere målsetning om en småbåthavn med et bo-og
servicetilbud for Storsand som et nærsenteri kommunen:

Vi ber om at landarealene tilhørende gbnr. 51/1 og 53/83 beliggende mellom båthavnen og
riksveien blir definert til fremtidig boligbebyggelse og næringsvirksomhet, i tilknytning til
båthavnen og boligområdet lenger nord. Disse arealene består allerede i dag av boligerog det
har i mange år ligget et sagbruk-og høvleri på stedet, hvis bygninger nå er revet. Med andre ord,
dette er arealer som gjennom flere tiårhar blitt benyttet til bolig-og næringsformål. I
kommuneplan for tidligere Hurum er arealene definert til landbruk-, natur-og friluftsformål.

Videre ønsker vi å påpeke at det vil være et stort behov for parkeringsplasser i området. Dette
gjelder ikke bare småbåthavnen og næringsutviklingen i tilknytning til denne, men også det
eksisterende friluftsområdet i umiddelbar nærhet og en eventuell fremtidig anløpskai for hurtigbåt.

For at vi i en ny reguleringsplan skal kunne ta høyde for et tilstrekkelig antall med
parkeringsplasser, ber vi om at landarealene på gbnr. 53/47, 53/25og 53/265 blir definert
slik at det også er mulig å legge parkeringsplasser her. Dette er arealer som ligger
henholdsvis langs riksveien og ved renseanlegget. Arealene er allerede regulert til /blir benyttet
til parkering i dag.

Tidsperspektivog videre dialog

Vi har gjennomførtmøter med Hurum kommune om planene for utvikling av området og fått
positiv responspå det arbeidet vi allerede har nedlagt. Vi ser derfor frem til å fortsette dialogen
med Asker kommune både som planmyndighet og grunneier i området. Planarbeidet har fra vår
side som grunneiere vært satt på hold i noen år, men vi ønsker å gjenoppta dette arbeidet i
begynnelsen av planperioden med sikte på å få på plass en reguleringsplan så snart som mulig.

I den første fasen av planarbeidet hyret vi Siv. ing. Gjermund Stuvøy AS og Driv Arkitekter AS
(tidl. Pran Arkitekter AS) for å hjelpe oss med situasjonsplan og perspektivtegninger. I forbindelse
med gjenopptagelsen av planarbeidet vil vi selvfølgelig på nytt engasjere en profesjonell aktør.
Da vil også langt flere av de spørsmålene som er stilt i skjema for innspill til arealdelen for
kommuneplanen kunne besvares fra vår side.

Vi stiller gjerne til et møte for å utdype våre planer med henblikk på utviklingen avsmåbåthavnen
og området rundti forbindelse med utarbeidelse av arealdelen i kommuneplanen for Asker i
perioden 2020-2032.

Med vennlig hilsen

Harald Halvorsen jr. Peter Ennals
Grunneier (Gbnr. 351-1) Grunneier (Gbnr. 353-83)

Vedlegg:

1. Utsnitt fra arealdelens plankart i kommuneplan for Hurum 2018-2030
2. Gjeldende reguleringsplan for Freyborg: Søkes revidert i kommuneplanperioden 2020-2032
3. Ideskisse på kart med ønsker for fremtidig regulering av området, inkl. næring og boliger
4. Ideskisse på foto med ønsker for fremtidig regulering av området
5. Perspektivtegning basert på ideskisse med ønsket nærings-og boligbebyggelse sett fra sjøen



VEDLEGG 1 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Kommuneplan for Hurum 2018-2030: Utsnitt fra arealdelens plankart



VEDLEGG 2 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Gjeldende reguleringsplan fra 1985: Søkesrevidert i Kommuneplanperioden 2020-2032



VEDLEGG 3 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Skisse som viser ønsker for fremtidig regulering av området



VEDLEGG 4 -Småbåthavnen ved Freiborg med tilstøtende områder
Luftfoto som viser ønsker for fremtidig regulering av området



VEDLEGG 5 -Småbåthavnen ved Freyborg med tilstøtende områder
Perspektivtegning basert på ideskisse med ønsker for fremtidig regulering av området



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Lars-Erik Solvang 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  

Adresse: Øvre Voldenveien 2A 

Telefon: 95853212 

E-post: lars-erik@bavarianorge.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

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

Bolig  

Næring  

Utbygging x 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder  

Strandsone /fjord x 

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

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

Det vises til areal som er avsatt til båthavn BBS28 ved 

Bogenstranda (SH30) og BBS28 Vollebukta syd (SH29) 

på Verket og ut langs Voldenveien. 

Det er et stort behov for og ønske om båtplasser i dette 

området, både fra lokalbefolkning og hytteeiere.  

Med unntak av et par bryggesameier og ymse private 

brygger (som hindrer allmenn tilgjengelighet i 

strandsonen), finnes det ikke mulighet for hytteeiere eller 

lokalbefolkning å ha båt. 

En ny båthavn vil være svært positivt for 

rekreasjonsmuligheter i lokalt farvann og vil gi en langt 

bedre tilgang til sjøen for allmennheten. Bør inkludere 

gjesteplasser og badetårn/trapp som er åpent for alle.  

Konklusjon: Planlagt småbåthavn må beholdes i 

kommuneplan. 
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Til Asker kommune
kommuneplanen@asker.kommune.no

15.09.2020
Verpen - gnr 353/bnr 13 med flere
Innspill til kommuneplanens arealdel med frist 15.09.2020

Vi viser til kommunens hjemmeside der det er varslet oppstart om arbeid med kommuneplanens
arealdel.

Eiendommene våre som vi har innspill til, tilhører Wærpen gård og ligger i området ved Sandspollen
sør for Sætre, tidligere Hurum kommune. På denne gården driver vi gårdsturisme. Gården har i dag
ca 70 sengeplasser som går i utleie store deler av året. I tillegg leies det ut bygninger tilknyttet gården
til private arrangementer. Det er også en enkel båthavn med ca 80 båtplasser. Båthavna har per i dag
ikke noe servicetilbud til de som leier, annet en mulighet for utendørs vinteropplag på det som er
parkeringsplass om sommeren. Gårdens ressurs har alltid hatt tilknytting til fjorden med fiske og
sjøen som transportvei. Her inkludert tidligere skipsfart og handel som fortsatt er en daglig
virksomhet.
Som eiere ønsker vi å utvikle vår gårdsturisme, bygge ut boliger og bistå med arealer til nødvendig
infrastruktur til dette attraktive området i Asker kommune:

Kystbruk/landbruk med gårdsturisme
- Offentlig badestrand
- Gangvei til badestrand tilrettelagt for allmenheten
- Hyttefelt og bobilparkering
- Kajakk/kanohotell

Boligdel
- Utvidelse av eksisterende boligfelt

Samferdsel
- Bussholdeplass
- Ny gang-og sykkelvei

Miljø og avløpssanering
- Rensing av kloakk fra eksisterende og nye boligfelt.

Status dagens arealdel av kommuneplanen for våre eiendommer
Vi er i prosess med å etterkomme den ønskede utvikling av området stadfestet i kommuneplanen til
Hurum kommune. Alle våre innspill i dette dokumentet er naturlige fremtidige arealdisponeringer i
tillegg til allerede stadfestet fremtidig bruk, som naturlig nok ønskes oppretthold for forutsigbarhet i
Asker kommunes viktigste styringsdokument.

Innspill: Allegjeldene kommuneplans arealformål og bestemmelser ønskes opprettholdt og
videreført for våre eiendommer.

Innsendte forslag til detaljreguleringsplaner
Det foreligger et innsendt og komplett planforslag for deler av dette område utarbeidet av Hille
Melbye arkitekter for Skjærlagsåsen Utvikling AS, som også undertegnede er medeier i. Planforslaget
var til første gangs behandling i Planutvalget i Hurum kommune 10.09.2019, med ble utsatt som
følge av kommunesammenslåingen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum
kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for:

mailto:kommuneplanen@asker.kommune.no
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• Utvidelse av småbåthavna med omtrent det dobbelte, med oppdaterte krav til etableringen.
• Gårdsturisme som er etablert i området sikres og kan videreutvikles.
• Bygge en ny båthall og nye lagerbygg til båtopplag.
• Eksisterende bygninger kan fortsatt ha den bruk de er godkjent til.
• Tilbygg til hovedhus på Holmen og frittliggende bod til driften av denne bygningen.
• Ny utfartsparkering avlaster veiene i området for uønsket parkering og sikrer samtidig at området

gjøres tilgjengelig for de som velger å benytte bil eller sykkel i forbindelse med friluftsliv i båt eller
på land.

• Friluftslivinteressene og kyststien sikres i tråd med kommuneplanen.
• Naturverdiene sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen.
• Kulturmiljøet sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen.
• Opparbeidet sti fra utfartsparkeringen til småbåthavna sikres i planen.

Illustrasjon nr. 1: Illustrasjonsplan fra planforslaget for Sandspollen småbåthavn og næring som viser
utvidelsen av flytebryggene med grått og med ny bebyggelse/tiltak som er tekstet.
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Fra samme forslagstiller foreligger det også et innsendt planforslag (innsendt august 2019) for et
rekkehusområde på Skjærlagåsen i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum. Hensikten med
planen er å legge til rette for:

• Bygging av ca 57 rekkehus og 2 eneboliger eller en tomannsbolig med høy bokvalitet.
• Etablere nærlekeplass, kvartalslekeplass og ballplass.
• Regulere alt areal som ikke er vei og bolig til allment tilgjengelige friområder.
• Dagens Sarabråten blir bilfri turvei.
• Legge om eksisterende og tilføre nye snarveier og stier i planområdet.
• Nye boliger på Skjærlagåsen og eksisterende bebyggelse i Sarabråten får en veistandard og

trafikksikkerhet i henhold til kommunens veinormal.
• Etablere nye boliger med kommunalt vann- og avløp.
• Frigi registrerte kulturminner til utbygging.
• Regulere eiketre til bevaring.

Innspill: Vi ønsker at kommuneplanens arealdel opprettholdes for disse to planområdene og at den
gode prosessen vi har hatt med Hurum kommune for å få fremmet disse planforslagene skal
videreføres i Asker kommune slik at vi fortsatt har to planforslag som er i tråd med
kommuneplanen.

Illustrasjon nr. 2: Flyfoto med planområdet for rekkehus inntegnet. Det er ikke dyrket eller dyrkbar
mark i planområdet og boniteten er lav.

Illustrasjon nr. 3: Foto sett fra Tangen som viser Skjærlagåsen etter utbygging.
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Kystbruk/landbruk/gårdsturisme
Som eiere og utviklere av Verpen gårdsturisme har vi flere innspill som bygger opp under og utvikler
innsendte planforslag ytterligere.

Nordre del av Sandspollen er omfavnet av privatiserende fritidseiendommer med private
bryggeanlegg og inngjerdede eiendommer, enkelte ut i vannkanten. Det er besynderlig at private
interesser skal gå foran muligheten for allmenn ferdsel i strandsonen. Som største grunneier i
området ønsker vi å ta ansvar for, i sosialdemokratisk ånd, å sikre felleskapets tilgjengelighet til
nordre del av Sandspollen ved å tilby de ledige ressurser vår eiendom har til allmenn bruk.

Som vist på illustrasjonen under ber vi kommunen vurdere anleggelse av offentlig badestrand opp til
200 meter. Nordre del av Sandspollen mangler i dag et slikt tilbud til allmenheten, samtidig som den
eksisterende offentlige badestranden som er etablert i Sandspollen med stupetårn har vanskelig
tilgjengelighet over land og kun sol om formiddagen sommerstid.

Det kan etableres kano og kajakkhotell i tilknytning til det gamle naustet.

Illustrasjon nr. 4: Viser ny sandstrand, sti, hytter, bobilparkering og kano/kajakkhotell

I sammenheng med etablering av offentlig badestrand ønsker vi å utvikle eksisterende sti langs
nordre deler av Sandspollen. Videreføre den på utsiden av demningen til den gamle isdammen. Den
vil da kunne legges stort sett på samme høyde med minimale forskjeller i stigningsforhold fra
Båthavnen og til badebukten. Denne gangstien vil kunne gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede
dersom den gruslegges eller asfalteres. Legger en sand over hele bukten vil badestranden også bli
tilgjengelig fra broen ut til 353/18.

Videre ønsker vi samarbeid med kommunen for å utnytte den kapasitet som området har til parkering
rundt fremtidige båtopplagshaller om sommeren. Dette vil gi betydelige parkeringsarealer for å legge
til rette for adkomst til sjø og badeliv over land.
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For å øke besøkskapasiteten ytterligere ber vi kommunen vurdere muligheten for etablering av noen
minimalistiske moderne utleiehytter i skråningen bak fritidsboligen på 353/523. Her er det solfylt og
tilbaketrukket, men samtidig nært sjø og badeliv.

For ytterligere allmenn bruk ber vi kommunen vurdere etablering av bo-bil parkering på 353/17.

Slik vi ser det vil disse tiltakene være en gavepakke til Nye Asker kommune hvor vi sammen vil skape
et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn.

Illustrasjon nr. 5: Ønskede endringer vist på gjeldende kommuneplankart.

Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres sandstrand, turvei med
universell utforming, sesongbasert utfartsparkering på landområdet til småbåthavna, kano og
kajakkhotell, utleiehytter og bobilparkering slik som vist på illustrasjonene over.

Illustrasjon nr. 6:
Hvamodden badestrand
ytterst på Nesøya. Et godt
eksempel på hvordan det
kan bli i nordre Sandspollen.
Fotokilde: Visit Greater Oslo
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Utvikling av nye boliger på Verpen
Asker kommune trenger gode bomiljøer for de mange og ikke for de få. Verpen er et område hvor
flere kan få bedre livskvalitetog levekår med nærhet til friluftsliv, aktiv livstil og med fokus på
bærekraft. I Asker kommunes arealplanlegging blir det naturlig å trekke inn nasjonal infrastruktur og
transportplanlegging, hvor Verpen blir et strategisk viktig utviklingsområde i forbindelse med
utvidelse av E134 vedtatt av Stortinget.

Vi ber Asker kommune vurdere området markert med gult på illustrasjon under, inntatt som
boligområde. Området rundt etablerte boliger i Verpen har ledig kapasitet til fortetting og utvidelse
mot eksisterende veisystemer. Deler av området ligger skjult bak koller og vegetasjon. Noe som vil
redusere innsyn fra fjorden. Her tenkes lav bebyggelse med flate tak som vil skille byggeskikken, men
harmonere med det gamle og etablerte.

Illustrasjon nr. 7: Forslag til utvidelse av eksisterende boligområde.

Kvalitetene er opplagte med nærhet til sjø, friluftsliv og E134. En utvidelse av boligområdet vil gi
naturlige syngerier til området gjennom bærekraftige boløsninger, transport og styrking av
kollektivtilbud. Med bærekraftige boløsninger siktes det til muligheten for selvdyrking og
selvforsyning fra nærområdets ressurser. Det blir naturlig å se på bil og sykkelkollektiv for hele
Verpenområdet, hvor trafikken kan reduseres fra både ny og eksisterende bebyggelse. Sees dette i
sammenheng med nasjonale transportplaner for E134 med et press for et utvidetkollektivtilbud, kan
Søndre Asker få et boligområde 45 minutter fra Oslo sentrum med buss.

Videre vil en utvidelse av boligområdet gi økt fordeling av igangsattprosjektering av avløpssanering,
fra eksisterende boliger og området for øvrig. Vi ser her for oss et offentlig privat samarbeid med å få
stoppet direkte tilførsel av urenset kloakk ned i Sandspollen.

Vi vil også påpeke at Verpen er et fantastisk sted for barn å vokse opp, og bare en kort og trygg
sykkeltur unna skolen og Sætre.

Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at boligområdet i Verpenveien utvides slik som vist
på illustrasjon nr. 7.
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Samferdsel
Vi ber kommunen vurdere å flytte endestasjonene fra Sætre /Petterstua til Verpen. Her kan bussene
snu eller kjøre videre langs E134 og utover Hurumlandet. Gjennom den naturlige videreutvikling av
Sætre Sentrum og Øra, vil det komme behov for ny bussterminal i området. Verpenområdet blir et
strategisk viktig samferdselsområde for Nye Asker kommune, både lokalt for Sætre-Storsand, men
også for hele kommunen med en naturlig avlastning av Røykenveien.

Noen av fordelene ved å anlegge buss-og pendlerparkering på Verpen:

- Styrke næringsgrunnlaget til industriområdet og sikre mulighetene for bærekraftig transport av
besøkende og beboere til Verpen og Sandspollen.

- Allmenheten vil kunne ta buss fra Oslo Sentralbanestasjon til Sjø og badeliv i Verpen og
Sandspollen.

- Beboere i området vil få fullgod bussforbindelse til omverden, med raskeste vei til Oslo fra
Søndre Asker på 45 minutter.

- Trafikk fra Søndre Asker til Oslo vil kunne ledes gjennom Oslofjordtunellen og avlaste
Røykenveien.

- Bedre levekår og økt samfunnsøkonomisk gevinst gjennom redusert reisetid for pendlere bosatt i
Sætre-Storsand området.

- Tryggere av- og påstigning for barna som tar skolebussen og alle andre også.

Nedenstående kart viser områder som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering.

Illustrasjon nr. 8: Verpenkrysset har strategisk plassering både i forhold til Oslofjordtunnelen og det
lokale veinettet.
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Illustrasjon nr. 9: Områder ved Verpenkrysset som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering.

Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres bussholdeplass, bussparkering
og pendlerparkering slik som vist på kartutsnittene over.

Ny gang- og sykkelvei
I forbindelse med planforslaget for nye boliger på Skjærlagåsen krever kommunen at det settes inn
rekkefølgekrav for etablering av ny gang- og sykkelvei fra Verpen til der dagens gang- og sykkelvei
ender. Illustrasjonen nedenfor viser den traseen som barna bruker i dag og som også er en del av
Kyststien. Den går delvis på gruslagt gangvei og delvis på adkomstveien til noen få boliger. Med
relativt enkle grep kan dette bli den beste løsningen for ny gang- og sykkelvei og medfører lite
inngrep i terreng og natur. Se kart neste side.
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Illustrasjon nr. 10: Forslag til plassering av ny gang- og sykkelvei mellom Verpen og Sætre, markert
med gult.

Innspill: Vi foreslår at det i kommuneplanen legges inn en ny gang og sykkelvei plassert slik som
vist på kartet over.

Miljø og avløpssanering
I forbindelse med planforslaget for rekkehus på Skjærlagåsen har vi startet arbeidet med å se på
konkrete løsninger for et alternativt avløpsanlegg og en studie i å sanere avløp fra eksisterende
boliger. Dette vil sammen med nye boliger bringe kostnadene til akseptable beløp. Her ser vi for oss
et privat offentlig samarbeid hvor dagens frie utløp av kloakk til Sandspollen blir brakt i opphør.

Fra kommuneplanens planprogram:
«Teknisk infrastruktur
En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann-og avløpssystemet, er mange steder i
kommunen helt nødvendig for videre bolig-og næringsutvikling. Valg av tekniske løsninger og
kostnader er i mange områder uavklart. Tilgang til god og klimavennlig infrastruktur vil være
avgjørende for prioritering av utbyggingsområder. Nødvendige rekkefølgebestemmelser må
innarbeides i kommuneplanen.»

Innspill: Vi foreslår at kommuneplanen prioriterer områder der det er initiativ og konkrete
plansaker på gang, for å inngå et privat/offentlig samarbeid som også medfører sanering av
eksisterende private avløpsløsninger som er et miljøproblem.

Mvh
Harald Wærpen
Verpenveien 32
3475 Sætre



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Kjetil Stake
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Store Åros Gård og Stake Eiendom AS
Adresse: Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon: 97953292
E-post: kjetil.stake@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

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

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

I nnspill til Kommuneplanens Areal del, Asker kommune

Dette innspillet til høring for Kommuneplanens arealdel for Asker kommune er rettet inn mot det
som omhandler tettstedet Åros. Innspillet tar opp viktigheten av at vedtatte planer videreføres som
grunnlag for videre satsing i Åros fremover i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Videre
fokuserer innspillet på enkelte offentlige satsningstiltak som er viktig at arealdelen ivaretar –ny
ungdomsskole og etablering av hurtigbåt til Åros og Sætre, samt bedre veiforbindelse til Røyken
Næringspark.

Åros er det tettstedet i gamle Røyken som lenge har vokst raskest per innbygger, med en vekst på
over 50% over de siste 10 år. Det bygges fortsatt mye i Åros, og mer er planlagt i vedtatte
reguleringsplaner. Nærhet til eget sentrum med gode tjenester er helt sentralt for denne veksten
sammen med nærhet til naturopplevelser, skole, barnehage og kollektivtilbud.

Åros er i dagens kommuneplan for Røyken nedfelt som ett av fire tettsteder som det skal satses
særskilt på. I den nylig vedtatte samfunnsdelen for Kommuneplan for Asker er Åros definert som et
prioritert vekstområde. Det er derfor viktig at utbyggingsområder som er regulert og som ligger inne i
arealdelen i Røyken kommunes kommuneplan videreføres i ny arealdel.



Videreføring av disse planene gir tydelighet for hvordan Åros er tenkt å utvikle seg som et senter
med god vekst, etablerte næringssoner, boligsoner og kollektivsatsning med båt og buss. Det har
vært stort folkelig engasjement i utviklingen av disse planene, og det har skapt grunnlaget for den
positive utviklingen over de siste 20-25 årene hvor nødvendige nærtiltak har blitt utviklet for
befolkningen. Dette inkluderer renseanlegg, ny barneskole og barnehager, boligutvikling og
tilflytning, nye og utbedrede private og offentlige tjenester innen helse mm. Forutsigbarhet i at
eksiterende planer videreføres er derfor helt sentralt for alle som jobber med tettstedsutvikling.
Forutsigbarhet påvirker både offentlig og privat investeringsvilje.

Tilgjengelighet til arealer for offentlige tjenester som skole, infrastruktur og samferdsel definerer i
stor grad utviklingen av tettsteder. Her nevnes tre konkrete tiltak som det er viktig at det fortsettes å
legge til rette for også i arealdelen til ny kommuneplan:

Etablering av ny ungdomsskole i Åros

I dag har Frydenlund skole i Åros en god utvikling og mange elever. Etter endt barneskole splittes
elevene på to ulike ungdomsskoler i en annen del av kommunen, hhv Slemmestad (15km) og Røyken
(10 km). Skole er en viktig identitetsbygger og det er uheldig å splitte opp klasser og sende de langt
av gårde når det er grunnlag for en egen ungdomsskole for elever fra Åros og Sætre. Med
kommunesammenslåingen er det nå mulig for elever fra barneskolene i Åros og Sætre å gå på
samme ungdomsskole. Det er allerede regulert et område i Åros sentrum som er tiltenkt offentlige
formål. Kommunestyret i Røyken har pekt nettopp på dette området for etablering av ungdomsskole
i Åros, og gjerne i samarbeid med tidligere Hurum kommune. Det er flere gode grunner til at dette er
et godt valg:

- Det er ikke nødvendig å splitte klassene
- Reisevei og reisetid vil bli betraktelig redusert.
- Ved samlokalisering av ungdomsskole for Sætre og Åros kan det frigjøres bygninger for ny

barneskole på Sætre. Det er allerede behov for det slik beskrevet i kommuneplanenes
samfunnsdel.

- Etablering av bedre gang- og sykkeladkomst mellom Åros og Sætre. Dette er det prekært å få
etablert uavhengig av ny skole.

- Etablering av andre tilbud i området gjennom flerbruk med skole, f.eks ny turnhall og
flerbrukshall som lokalbefolkningen jobber med å få etablert i Åros.

Det er eksplisitt beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel at skoler skal legges til sentrum for å
bygge opp under stedsutvikling. Det mest egnede arealet er derfor det arealet i Åros som allerede
er lagt inn i planene til Røyken kommune til slikt offentlig formål. Dette vil være et viktig bidrag for
å videreutvikle Åros som et livskraftig tettsted.

Etablering av hurtigbåt til Åros og Sætre

Det er lagt ned betydelig politisk arbeid og prestisje i å få til en hurtigbåt til Sætre og Åros. En del av
intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen var en fornyet satsning på båt som kunne bringe de
tre kommunene sterkere knyttet til hverandre gjennom fjorden som forener oss. Videre er det
bevilget 77 millioner kroner som bidrag fra kommunene for å få det til. I Røyken kommune sin
kommuneplan ligger det inne båtanløp for hurtigbåt på dampskipskaja i Åros, og parkering er
allerede regulert på Store Åros Gård.



Selv om Ruter og Viken fylkeskommune har sitt å si om opprettelse av nye ruter så er det gode lokale
argumenter for hvorfor hurtigbåt til området er viktig.

- Hurtigbåt vil avlaste veinettet fra Hurumhalvøya og Åros gjennom Asker og til E18 ved at
færre pendler med bil.

- Miljøvennlig hurtigbåt vil bidra til at Asker når klimamålene sine ettersom flere vil kjøre
kollektivt fremfor i dag hvor buss er eneste alternativet. Flere vil velge båt enn buss ettersom
det er et mye bedre kollektivtilbud over såpass store strekninger.

- Hurtigbåt vil bidra positivt til stedsidentitet og stedsutvikling. For menneskene som bor i og
ved stedene som har båtankomst i dag så er båten en viktig stedsutvikler. Det er igjen viktig
for lokal vekst og lokale arbeidsplasser.

- Hurtigbåt vil gjøre det attraktivt også å komme til områdene på hurumhalvøya, spesielt som
turistdestinasjon.

Et prosjekt med miljøvennlig hurtigbåt til Sætre og Åros vil være et viktig bidrag for å oppnå disse
effektene. Det vil også ha en sterk signaleffekt om at Åros og Sætre er steder det skal satses på i
fremtiden. Det er derfor viktig at hurtigbåtanløp fortsetter å være en sentral del i
kommuneplanenes arealdel også i den nye kommuneplanen.

Hurtigbåt og båthavn i Åros er allerede definert i Røyken Kommune sin kommunedelplan for
kystsonen som tiltak som er ønskelig å få realisert, og arealer er satt av til formålet. Etablering av
denne typen maritim aktivitet vil være en viktig bidragsyter til stedsutvikling og tilgjengeliggjøring
av strandsonen og skjærgården. Slik arealbruk vil også kunne legge til rette for en møteplass for
maritim aktivitet for barn og voksne i tråd med tradisjonene i området.

Etablere adkomst til Røyken Næringspark og Follestad Gjenvinningsstasjon

Røyken Næringspark og Follestad Gjenvinningsstasjon ligger begge i Åros. Dette området hadde sin
naturlige veitilknytning til og fra Åros som tettsted fram til åpningen av Rv.23, (nå E134). Da ble
Follestadveien stengt for gjennomkjøring og resultatet ble nærmere i 1 mil lang omkjøringsvei.
Næringsparken har hatt og vil fortsatt ha en rivende utvikling pga sin lokasjon nettopp til E134. For
Åros som tettsted og lokalsenter vil dette kunne betyr flere nye arbeidsplasser i nærområdet.

Etter at den direkte «navlestrengen» mellom Åros og disse næringsområdene ble kuttet, må man se
på nye muligheter for også å gjøre disse arbeidsplassene mer tilgjengelige, kortreiste og
miljøvennlige. Her ligger det muligheter for å enkelt etablere ypperlige gang- og sykkelveger som
infrastruktur til kortreiste arbeidsplasser for folk som vil bosette seg i Åros. Slike gang- og sykkelveger
til næringsområdet kan gå direkte fra bebyggelsen Åros med planfri krysning under E134. Å satse på
denne type arbeidsplasser, i tillegg til de som er nevnt for området, vil være et pluss for innbyggerne
og utviklingen av Åros som tettsted.

Det som trengs er enkel adkomst. Vårt innspill er derfor å legge til rette for å gjenopprette bedre
forbindelse mellom Åros og Røyken Næringspark og Follestad Gjenvinningsstasjon.

Med Vennlig hilsen,

Kjetil Stake

Store Åros Gård og Stake Eiendom AS
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Til Asker kommune 
kommuneplanen@asker.kommune.no 
           15.09.2020 

Verpen - gnr 353/bnr 13 med flere 
Innspill til kommuneplanens arealdel med frist 15.09.2020 
 
Vi viser til kommunens hjemmeside der det er varslet oppstart om arbeid med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Eiendommene våre som vi har innspill til, tilhører Wærpen gård og ligger i området ved Sandspollen 
sør for Sætre, tidligere Hurum kommune. På denne gården driver vi gårdsturisme. Gården har i dag 
ca 70 sengeplasser som går i utleie store deler av året. I tillegg leies det ut bygninger tilknyttet gården 
til private arrangementer.  Det er også en enkel båthavn med ca 80 båtplasser. Båthavna har per i 
dag ikke noe servicetilbud til de som leier, annet en mulighet for utendørs vinteropplag på det som er 
parkeringsplass om sommeren. Gårdens ressurs har alltid hatt tilknytting til fjorden med fiske og 
sjøen som transportvei. Her inkludert tidligere skipsfart og handel som fortsatt er en daglig 
virksomhet.   
 
Som eiere ønsker vi å utvikle vår gårdsturisme, bygge ut boliger og bistå med arealer til nødvendig 
infrastruktur til dette attraktive området i Asker kommune: 
 
Kystbruk/landbruk med gårdsturisme 

- Offentlig badestrand 
- Gangvei til badestrand tilrettelagt for allmenheten 
- Hyttefelt og bobilparkering 
- Kajakk/kanohotell  

 
Boligdel 

- Utvidelse av eksisterende boligfelt 
 
Samferdsel 

- Bussholdeplass 
- Ny gang- og sykkelvei 

 
Miljø og avløpssanering 

- Rensing av kloakk fra eksisterende og nye boligfelt. 
 
Status dagens arealdel av kommuneplanen for våre eiendommer 
Vi er i prosess med å etterkomme den ønskede utvikling av området stadfestet i kommuneplanen til 
Hurum kommune. Alle våre innspill i dette dokumentet er naturlige fremtidige arealdisponeringer i 
tillegg til allerede stadfestet fremtidig bruk, som naturlig nok ønskes oppretthold for forutsigbarhet i 
Asker kommunes viktigste styringsdokument.  
 
Innspill: Alle gjeldene kommuneplans arealformål og bestemmelser ønskes opprettholdt og 
videreført for våre eiendommer.   
 
 
Innsendte forslag til detaljreguleringsplaner 
Det foreligger et innsendt og komplett planforslag for deler av dette område utarbeidet av Hille 
Melbye arkitekter for Skjærlagsåsen Utvikling AS, som også undertegnede er medeier i. Planforslaget 
var til første gangs behandling i Planutvalget i Hurum kommune 10.09.2019, med ble utsatt som 

mailto:kommuneplanen@asker.kommune.no
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følge av kommunesammenslåingen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum 
kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for: 

 Utvidelse av småbåthavna med omtrent det dobbelte, med oppdaterte krav til etableringen. 

 Gårdsturisme som er etablert i området sikres og kan videreutvikles. 

 Bygge en ny båthall og nye lagerbygg til båtopplag. 

 Eksisterende bygninger kan fortsatt ha den bruk de er godkjent til. 

 Tilbygg til hovedhus på Holmen og frittliggende bod til driften av denne bygningen. 

 Ny utfartsparkering avlaster veiene i området for uønsket parkering og sikrer samtidig at området 
gjøres tilgjengelig for de som velger å benytte bil eller sykkel i forbindelse med friluftsliv i båt eller 
på land. 

 Friluftslivinteressene og kyststien sikres i tråd med kommuneplanen. 

 Naturverdiene sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen. 

 Kulturmiljøet sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen. 

 Opparbeidet sti fra utfartsparkeringen til småbåthavna sikres i planen. 
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Illustrasjon nr. 1: Illustrasjonsplan fra planforslaget for Sandspollen småbåthavn og næring som viser 
utvidelsen av flytebryggene med grått og med ny bebyggelse/tiltak som er tekstet.  
Fra samme forslagstiller foreligger det også et innsendt planforslag (innsendt august 2019) for et 
rekkehusområde på Skjærlagåsen i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum. Hensikten med 
planen er å legge til rette for: 
 

 Bygging av ca 57 rekkehus og 2 eneboliger eller en tomannsbolig med høy bokvalitet. 

 Etablere nærlekeplass, kvartalslekeplass og ballplass. 

 Regulere alt areal som ikke er vei og bolig til allment tilgjengelige friområder. 

 Dagens Sarabråten blir bilfri turvei. 

 Legge om eksisterende og tilføre nye snarveier og stier i planområdet. 

 Nye boliger på Skjærlagåsen og eksisterende bebyggelse i Sarabråten får en veistandard og 
trafikksikkerhet i henhold til kommunens veinormal. 

 Etablere nye boliger med kommunalt vann- og avløp. 

 Frigi registrerte kulturminner til utbygging. 

 Regulere eiketre til bevaring. 
 
Innspill: Vi ønsker at kommuneplanens arealdel opprettholdes for disse to planområdene og at den 
gode prosessen vi har hatt med Hurum kommune for å få fremmet disse planforslagene skal 
videreføres i Asker kommune slik at vi fortsatt har to planforslag som er i tråd med 
kommuneplanen. 
 

 
Illustrasjon nr. 2: Flyfoto med planområdet for rekkehus inntegnet. Det er dyrket eller dyrkbar mark i 
planområdet og boniteten er lav. 
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Illustrasjon nr. 3: Foto sett fra Tangen som viser Skjærlagåsen etter utbygging. 
Kystbruk/landbruk/gårdsturisme 
Som eiere og utviklere av Verpen gårdsturisme har vi flere innspill som bygger opp under og utvikler 
innsendte planforslag ytterligere.  
 
Nordre del av Sandspollen er omfavnet av privatiserende fritidseiendommer med private 
bryggeanlegg og inngjerdede eiendommer, enkelte ut i vannkanten. Det er besynderlig at private 
interesser skal gå foran muligheten for allmenn ferdsel i strandsonen. Som største grunneier i 
området ønsker vi å ta ansvar for, i sosialdemokratisk ånd, å sikre felleskapets tilgjengelighet til 
nordre del av Sandspollen ved å tilby de ledige ressurser vår eiendom har til allmenn bruk.   
 
Som vist på illustrasjonen under ber vi kommunen vurdere anleggelse av offentlig badestrand opp til 
200 meter. Nordre del av Sandspollen mangler i dag et slikt tilbud til allmenheten, samtidig som den 
eksisterende offentlige badestranden som er etablert i Sandspollen med stupetårn har vanskelig 
tilgjengelighet over land og kun sol om formiddagen sommerstid.   
 
Det kan etableres kano og kajakkhotell i tilknytning til det gamle naustet. 
 

 
Illustrasjon nr. 4: Viser ny sandstrand, sti, hytter, bobilparkering og kano/kajakkhotell 
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I sammenheng med etablering av offentlig badestrand ønsker vi å utvikle eksisterende sti langs 
nordre deler av Sandspollen. Videreføre den på utsiden av demningen til den gamle isdammen. Den 
vil da kunne legges stort sett på samme høyde med minimale forskjeller i stigningsforhold fra 
Båthavnen og til badebukten. Denne gangstien vil kunne gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede 
dersom den gruslegges eller asfalteres. Legger en sand over hele bukten vil badestranden også bli 
tilgjengelig fra broen ut til 353/18.  
 
Videre ønsker vi samarbeid med kommunen for å utnytte den kapasitet som området har til parkering 
rundt fremtidige båtopplagshaller om sommeren. Dette vil gi betydelige parkeringsarealer for å legge 
til rette for adkomst til sjø og badeliv over land.  
 
For å øke besøkskapasiteten ytterligere ber vi kommunen vurdere muligheten for etablering av noen 
minimalistiske moderne utleiehytter i skråningen bak fritidsboligen på 353/523. Her er det solfylt og 
tilbaketrukket, men samtidig nært sjø og badeliv.  
 
For ytterligere allmenn bruk ber vi kommunen vurdere etablering av bo-bil parkering på 353/17.  
 
Slik vi ser det vil disse tiltakene være en gavepakke til Nye Asker kommune hvor vi sammen vil skape 
et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn.  
 

 
Illustrasjon nr. 5: Ønskede endringer vist på gjeldende kommuneplankart. 
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres sandstrand, turvei med 
universell utforming, sesongbasert utfartsparkering på landområdet til småbåthavna, kano og 
kajakkhotell, utleiehytter og bobilparkering slik som vist på illustrasjonene over. 
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Illustrasjon nr. 6: 
Hvamodden badestrand 
ytterst på Nesøya. Et godt 
eksempel på hvordan det 
kan bli i nordre Sandspollen. 
Fotokilde: Visit Greater Oslo  

Utvikling av nye boliger på Verpen 
Asker kommune trenger gode bomiljøer for de mange og ikke for de få. Verpen er et område hvor 
flere kan få bedre livskvalitet og levekår med nærhet til friluftsliv, aktiv livstil og med fokus på 
bærekraft. I Asker kommunes arealplanlegging blir det naturlig å trekke inn nasjonal infrastruktur og 
transportplanlegging, hvor Verpen blir et strategisk viktig utviklingsområde i forbindelse med 
utvidelse av E134 vedtatt av Stortinget.  
 
Vi ber Asker kommune vurdere området markert med gult på illustrasjon under, inntatt som 
boligområde. Området rundt etablerte boliger i Verpen har ledig kapasitet til fortetting og utvidelse 
mot eksisterende veisystemer. Deler av området ligger skjult bak koller og vegetasjon. Noe som vil 
redusere innsyn fra fjorden. Her tenkes lav bebyggelse med flate tak som vil skille byggeskikken, men 
harmonere med det gamle og etablerte.  
 

 
Illustrasjon nr. 7: Forslag til utvidelse av eksisterende boligområde. 
 
Kvalitetene er opplagte med nærhet til sjø, friluftsliv og E134. En utvidelse av boligområdet vil gi 
naturlige syngerier til området gjennom bærekraftige boløsninger, transport og styrking av 
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kollektivtilbud. Med bærekraftige boløsninger siktes det til muligheten for selvdyrking og 
selvforsyning fra nærområdets ressurser. Det blir naturlig å se på bil og sykkelkollektiv for hele 
Verpenområdet, hvor trafikken kan reduseres fra både ny og eksisterende bebyggelse. Sees dette i 
sammenheng med nasjonale transportplaner for E134 med et press for et utvidet kollektivtilbud, kan 
Søndre Asker få et boligområde 45 minutter fra Oslo sentrum med buss.  
 
Videre vil en utvidelse av boligområdet gi økt fordeling av igangsatt prosjektering av avløpssanering, 
fra eksisterende boliger og området for øvrig. Vi ser her for oss et offentlig privat samarbeid med å få 
stoppet direkte tilførsel av urenset kloakk ned i Sandspollen.  
 
Vi vil også påpeke at Verpen er et fantastisk sted for barn å vokse opp, og bare en kort og trygg 
sykkeltur unna skolen og Sætre. 
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at boligområdet i Verpenveien utvides slik som vist 
på illustrasjon nr. 7. 
 
Samferdsel 
Vi ber kommunen vurdere å flytte endestasjonene fra Sætre /Petterstua til Verpen. Her kan bussene 
snu eller kjøre videre langs E134 og utover Hurumlandet. Gjennom den naturlige videreutvikling av 
Sætre Sentrum og Øra, vil det komme behov for ny bussterminal i området. Verpenområdet blir et 
strategisk viktig samferdselsområde for Nye Asker kommune, både lokalt for Sætre-Storsand, men 
også for hele kommunen med en naturlig avlastning av Røykenveien.  
 
Noen av fordelene ved å anlegge buss- og pendlerparkering på Verpen: 
 
- Styrke næringsgrunnlaget til industriområdet og sikre mulighetene for bærekraftig transport av 

besøkende og beboere til Verpen og Sandspollen.  
- Allmenheten vil kunne ta buss fra Oslo Sentralbanestasjon til Sjø og badeliv i Verpen og 

Sandspollen.  
- Beboere i området vil få fullgod bussforbindelse til omverden, med raskeste vei til Oslo fra 

Søndre Asker på 45 minutter.  
- Trafikk fra Søndre Asker til Oslo vil kunne ledes gjennom Oslofjordtunellen og avlaste 

Røykenveien.  
- Bedre levekår og økt samfunnsøkonomisk gevinst gjennom redusert reisetid for pendlere bosatt i 

Sætre-Storsand området.  
- Tryggere av- og påstigning for barna som tar skolebussen og alle andre også. 
 
Nedenstående kart viser områder som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering. 
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Illustrasjon nr. 8: Verpenkrysset har strategisk plassering både i forhold til Oslofjordtunnelen og det 
lokale veinettet. 
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Illustrasjon nr. 9: Områder ved Verpenkrysset som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering.  
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres bussholdeplass, bussparkering 
og pendlerparkering slik som vist på kartutsnittene over. 
 
 
Ny gang- og sykkelvei 
I forbindelse med planforslaget for nye boliger på Skjærlagåsen krever kommunen at det settes inn 
rekkefølgekrav for etablering av ny gang- og sykkelvei fra Verpen til der dagens gang- og sykkelvei 
ender. Illustrasjonen nedenfor viser den traseen som barna bruker i dag og som også er en del av 
Kyststien. Den går delvis på gruslagt gangvei og delvis på adkomstveien til noen få boliger. Med 
relativt enkle grep kan dette bli den beste løsningen for ny gang- og sykkelvei og medfører lite 
inngrep i terreng og natur. Se kart neste side. 
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Illustrasjon nr. 10: Forslag til plassering av ny gang- og sykkelvei mellom Verpen og Sætre, markert 
med gult. 
 
Innspill: Vi foreslår at det i kommuneplanen legges inn en ny gang og sykkelvei plassert slik som 
vist på kartet over. 
 
 
Miljø og avløpssanering 
I forbindelse med planforslaget for rekkehus på Skjærlagåsen har vi startet arbeidet med å se på 
konkrete løsninger for et alternativt avløpsanlegg og en studie i å sanere avløp fra eksisterende 
boliger. Dette vil sammen med nye boliger bringe kostnadene til akseptable beløp. Her ser vi for oss 
et privat offentlig samarbeid hvor dagens frie utløp av kloakk til Sandspollen blir brakt i opphør. 
 
Fra kommuneplanens planprogram:  
«Teknisk infrastruktur  
En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann- og avløpssystemet, er mange steder i 
kommunen helt nødvendig for videre bolig- og næringsutvikling. Valg av tekniske løsninger og 
kostnader er i mange områder uavklart. Tilgang til god og klimavennlig infrastruktur vil være 
avgjørende for prioritering av utbyggingsområder. Nødvendige rekkefølgebestemmelser må 
innarbeides i kommuneplanen.» 
 
Innspill: Vi foreslår at kommuneplanen prioriterer områder der det er initiativ og konkrete 
plansaker på gang, for å inngå et privat/offentlig samarbeid som også medfører sanering av 
eksisterende private avløpsløsninger som er et miljøproblem.  
 
Mvh 
Harald Wærpen 
Verpenveien 32 
3475 Sætre 



Fra: Jan Hansen østli [jan@klaro.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Sverre Wittrup [Sverre.Wittrup@asker.kommune.no]; Kommuneplanen
[Kommuneplanen@asker.kommune.no]; postrune@online.no [postrune@online.no]; Per Morstad
[Per.Morstad@asker.kommune.no]
Sendt: 13.09.2020 10:49:14
Emne: Kommuneplanens arealdel , Asker.
Vedlegg:

Klokkarstua-Verket nærmiljøforum, ( K V n), har vært tidl. Hurum kommunes lokale høringsorgan og fikk
fornyet tillit i 2020 og 2021. I vårt styremøte 7 sept-20 , ble dette behandlet :
¤ Flytte nåværende skole fra Folkestad til kommunen s tomt ved Helsetunet Klokkarstua. Ca 70 % av dagens
elever kommer fra vårt område, og det satses på ytterligere utbygging her. Flertall for.
¤ Asker kommune må få realisert veiplan fra 14 des. 1985 , på Verket .Vi ser av Svelviksand s planer om
avfallsdeponi her, og at dette skal komme befolkningen til gode, vi ser ikke hvordan. Flertall for.
På et areal på ca 950 dekar , må det finnes mer skjermet plassering, bråk -støv.
¤ Befolkningen langs Fjordveien og åsheimvn trenger nå gjennomført ny vei-gangvei. De har gjennom flere tiår
lidd av trafikken her, støv og støy. Gjennomfør godkjent gangvei , åsheimveien.
¤ Avfallsdeponi ved Steinerskolen Holtebrekk, legges i en myr. Trafikk , støy og støv.
¤Asker kommune må beholde våre tur-friluftsområder , Klokkarstuåsen og Knivsfjellet,
¤ Asker kommune må sørge for å bevare badeplassene Vasker n og Dramstadbukta.
¤ Asker kommune må satse på utvikling i bolig-skole og næring i vårt område. Flertall for.
¤ Asker kommune må satse på jordbruk , ikke bebygge dagen s jordbruksareal. Flertall for.
Lykke til .
Hilsen K V n, Jan Hansen østli.  tlf 99 31 61 56.  jan@klaro.no       Dato 13 sept. 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Anders Kristensen, generalsekretær 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Kongelig Norsk Seilforening 

Adresse: Huk Aveny 3, 0286 

Telefon: 41464870 

E-post: anders@kns.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

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

Bolig  

Næring x 

Utbygging x 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder x 

Strandsone /fjord x 

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

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

Med bakgrunn i de strategier og prinsipper som ligger til grunn for utvikling i Asker kommune, og for 
å ivareta viktige friluftsområder, også i strandsonen, mener Kongelig Norsk Seilforening at områder 
avsatt til utvidelse av småbåthavn, næring og parkering i Verpen i Sandspollen fra Hurum kommunes 
arealdel ikke bør videreføres i Asker kommunes arealdel. Dette gjelder områdene B5, BBS3, BN6 fra 
Hurum kommunes arealdel. 
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Hille Mellbye Arkitekter v/Kari Stamnes 

Hausmannsgate 16 

0182 OSLO,  

e-post: firmapost@hmark.no       Oslo 07.01.2019 

 

 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering av deler av gnr 53/bnr 13 Hurum 

Kommune til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering 

 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for 

Skjærlagåsen boligområde i Hurum Kommune 

Det vises til kunngjøring 13. desember 2018 på Hurum kommunes hjemmesider av 

ovennevnte utbyggingsprosjekter. 

1. Om KNS og Sandspollens brukere 

KNS representerer ca. 3.500 medlemmer, i det vesentlige fra indre Oslofjord. Forslaget til 

regulering berører imidlertid langt flere personer om man teller med medlemsmassen i 

Kongelig Norsk Båtforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Oslofjordens Båtunion. I realiteten 

berøres anslagsvis mer enn ti tusen båtfolk av forslagene til utbygging.  

 

2. Forslagene om utbygging 

Forslagene om utbygging av gnr. 53/13 til småbåthavn, næringsområde og parkering og 

utbyggingen i Sjærlagsåsen vil medføre betydelige inngrep i de områdene de berører, jf. 

nedenfor pkt. 6.   

 

3. Reguleringsmessig status   

Det vises til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2 

 

De foreslåtte tiltak for gnr. 53/13 ligger innenfor 100 metersbeltet. Det gjelder utbygging av 

båthavnen, foreslått næringsvirksomhet og foreslått parkeringsplass. Øvrige forslag berører 

deler av området som ligger i strandsonen i Oslofjord-regionen, landets mest benyttede 

rekreasjonsområde og inneholder store verneverdier.  

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen gjelder 

også for områder bak 100-metersbeltet. Retningslinjene gjelder i RPR-sonen som på land er 

avgrenset på kart, datert juni 1993. Innenfor retningslinjenes geografiske virkeområde skal 

naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal 

betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Alternative plasseringsmuligheter skal 

alltid vurderes før  

 

mailto:firmapost@hmark.no
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bygging tillates. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer 

skal unngås. Utbyggingen i RPR-sonen bør så langt som mulig 

konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at kystsonen forøvrig skjermes. 

I plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 er bestemmelsen om forbud mot bygging og andre 

tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen klargjort og strammet inn. I § 1-8 første ledd framgår 

uttrykkelig at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser. Det skal gjennomføres en sterkere geografisk 

differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. 

 

4. Tidligere forsøk på regulering 

Detaljreguleringsforslaget fra Hille Melbye Arkitekter AS viser sterke likhetstrekk med 

planforslagene som ble forkastet av Fylkesmannen og Miljøverndeparte-mentet i 2009: 

«Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan 

for Verpen i Hurum kommune.» heter det i Miljøvernsdepartentets vedtak av 20.03.2009, da 

Fylkesmannens innsigelser ble tatt til følge, etter at Hurum Kommune i 2004 hadde vedtatt 

utvidelse av næringsområdet, utvidelse av småbåthavn i Sandspollen og tilhørende 

serviceanlegg på land, samt utvidelse av havneområdet i nord. 

Dersom Hurum Kommune har mottatt endring av nevnte vedtak av 20.03.2009 fra 

Fylkesmannen eller Miljøverndepartementet bes dette redegjort for. 

Departementet bemerket i sitt vedtak bl.a. flg: 

Fylkesmannen har innsigelse til de 3 sørligste pirene i småbåthavnen i Sandspollen. Det er 

noe uklart hva kommunen her har vedtatt, idet plankartet viser 6 pirer, mens det i 

reguleringsbestemmelsene står at det tillates inntil 5 pirer i området. 

Sandspollen er et sentralt og mye benyttet rekreasjonsområde. Miljøverndeparte-mentet er 

enig med fylkesmannen i at bukten danner en naturlig avgrensing for småbåthavnen, både ut 

fra friluftsinteressene og landskapskvalitetene i området. Utvidelse av småbåthavnen med de 

3 sørligste pirene bør derfor ikke tillates. 

Fylkesmannen hadde også innsigelser til en rekke andre detaljer i det da foreliggende 

planforslaget, som ikke gjentas her da utbyggingstiltaket ikke er detaljert nok til å vurderes 

konkret, som Miljøverndepartementet tiltrådte.  

Departementet bemerket for øvrig at området «nedenfor vegen ligger i hovedsak i 100-

metersbeltet langs sjøen. Vegen kan ses som en naturlig grense for ny bebyggelse i dette 

området. Miljøverndepartementet mener derfor at det ikke bør tillates ny næringsbebyggelse 

mellom vegen og sjøen.» 

-------- «Det er viktig å opprettholde de strandnære arealene her mest mulig intakte, for å 

bevare områdets rekreasjons og landskapsmessige verdi. Ny bebyggelse her bør derfor ikke 

tillates.» 

 

 

 



 

 

Kongelig Norsk Seilforening   |   Huk Aveny 1   |   0287 Oslo   |   Telefon: 23 27 56 00   |   E-post: info@kns.no 

 

 

5. Sandspollen er unik 

Som nevnt er det titusener av brukere til fjorden i indre Oslofjord. 

Områder med tilnærmet uberørt natur er sjeldne innenfor Filtvet og har 

stor betydning for brukerne. Sandspollen fremstår, i motsetning til en 

rekke andre områder, som et av de meget få, kanskje det eneste, 

området med tilnærmet uberørt natur i denne delen av Oslofjorden. Det 

vil være trist om også dette området skulle bli preget av næringsaktiviteter, serveringssteder 

og annen kommersiell aktivitet.  

 

6. Vurdering av foreslåtte tiltak 

Vi har forståelse for at næringsdrivende også skal ha rom for sin virksomhet i nærmiljøet. 

Således har KNS tidligere stillet seg positiv til både utviklingen av eksisterende småbåthavn i 

Sætre, sandtaket i Storsand, Sødra Cell ved Tofte samt ved Engene. KNS er imidlertid ikke 

positive til forslagene som gjelder gnr. 53/13. Det er pr. i dag er 4 brygger i bukta nord i 

Sandspollen til tross for Fylkesmannens vurdering av 19.05.2008, der bare tre brygger ble 

tillatt. Kommunen har således ikke fulgt opp fjerning av den ulovlig utlagte del av bryggene.  

Vi vil peke på at Verpenområdet allerede har betydelig kommersiell aktivitet i det Frydenbø 

(tidligere Fische) Marine disponerer et svært område i Verpen for salg av motorbåter og service 

på båtmotorer, derunder et stort område med kaiplass ved siden av Verpen gård, som vender 

ut mot Vestfjorden. Sandspollen er imidlertid uberørt av dette og det fremstår som unødvendig 

å belaste også området i Sandspollen.  

Det vil være uheldig for miljøet i Sandspollen om det tillates utbygget båthavn, særlig kombinert 

med «allment tilgjengelig utfartsparkering, samt utvikle næringsvirksomheten i tilknytning til 

småbåthavna og turismenæringen». Denne type virksomhet er allerede til stede i Sætre og 

området trenger ikke flere bensinstasjoner, pølsekiosker og brygger. Det bemerkes at slik 

virksomhet ikke bidrar vesentlig til flere arbeidsplasser i kommunen, i høyden litt arbeid for 

ungdom med servering etc i sommermånedene. 

Vi tror derimot at det vil være en fordel for næringsvirksomheten i området, særlig Sætre, om 

Sandspollen ligger uberørt og kan trekke til seg trafikk fra besøkende båter, som vil styrke 

trafikken og tilstrømningen til næringsvirksomheten i Sætre. 

Det pekes videre på at om det er ønskelig med bryggeanlegg på Verpen, er området i bukten 

nord for Verpen gård et langt mer passende alternativ. 
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KNS bemerker også at forslaget om en allment tilgjengelig 

parkeringsplass innenfor 100 metersbeltet bryter skarpt med ovennevnte 

statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen. 

 

Kopi av dette skrivet er sendt Hurum Kommune postmottak@hurum.kommune.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Kongelig Norsk Seilforening 

 

Anders Kristensen 

Generalsekretær  
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Hans Kristian Elde / Sekr & Nestleder
Organisasjon: Sætre båtforening
Adresse: Øraveien 10, 3475 Sætre
Telefon: 976 53 833
E-post: styret@sbf-hurum.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

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

INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SÆTRE I ASKER KOMMUNE
Vi viser til prosess med ny arealplan for Asker kommune. Sætre båtforening har følgende 7 innspill:

A - Areal for båthavn:

Det er mangel på båtplasser i Sætre og det er viktig å sette av areal til utvidelse av båthavn. Området
rundt Kavringen bør derfor reguleres til båthavn. Dybder i sjøen øst og nord for Kavringen er 5-10 m
og man kan legge ut vanlige flytebrygger. I tillegg vil da Kavringen bli tilgjengelig for offentligheten,
og da bli et flott tilskudd til friområde. Området bør derfor reguleres til «båthavn», og dette gir da fri
tilgang for offentligheten. Det foreligger en avtale mellom Sætre båtforening og Hurum kommune
om å regulere området rundt Kavringen til båthavn.



B - Bro/brygge mellom Sætre sentrum/Øra og Holmen

Adkomst fra Sætre sentrum/Øra til Holmen vil gi tilgang til rekreasjonsområde. I tillegg kan
bro/brygge kombineres med båtplasser.

Området bør derfor reguleres til «båthavn», og dette gir da fri tilgang for offentligheten.

Sætre-elva



C - Opplagsområde for båter på Engene

Mange har ivret for å flytte båtopplag ut av Sætre sentrum. Båtforeningen har en festeavtale med
kommunen som gir rett til båtopplag i sentrum frem til 2040, men båtforeningen er positiv til å flytte
opplag såfremt nytt opplag har samme funksjonalitet. Områder på Engene har mulighet for slikt
båtopplag. Chemring Nobel har fått ny driftstillatelse fra DSB, denne gjelder fra 2019 og 10 år frem i
tid. Så lenge det er drift hos Chemring Nobel er det ikke aktuelt med for eksempel boligbygging inne i
tiltakssone (2-5 kPa trykksone) på Engene, mens båtopplag kan ligge inne i slikt område.

Båtopplag krever både areal til lagring av båter samt tilgang til sjø/kaifront for å løfte opp/sett ut
båter. Areal bør ta hensyn til fremtidig økning i antall båter. Eksisterende areal for opplag i Sætre
(sentrum og Øra) er ca 7 mål. For å dekke fremtidig behov bør det være mulig å ha 10-14 mål.

Område for båtopplag kan kombineres med annen maritim virksomhet – for eksempel slipp, verksted
etc.

Området bør derfor reguleres til «båtopplag», og dette gir da fri tilgang for offentligheten.

Sætre-elva



D - Parkering/opplagsplass

Det er mangel på parkeringsplasser nær Sætre sentrum. Båtforeningen foreslår at det reguleres inn
mulighet for parkeringshus syd for Øra. Parkeringshus kan kombineres for innvendig lagring av
småbåter på vinter med ordinær parkering resten av året.

Området bør derfor reguleres til «parkeringshus». Høyde kan begrenses. Utkast til p-hus er tegnet av
arkitekt Unni Haugland (oppdrag for Hurum kommune).

Sætre-elva



E - Maritimt torg/område rundt Sætre båtforening

Aktivitet rundt Sætre båtforenings klubbhus er med på å gi Sætre et maritimt preg og er en viktig
miljøfaktor for Sætre’s befolkning. Foreningen har ca 350 plasser og 550 medlemmer, dvs at en stor
del av Sætre’s befolkning har tilknyning til havn og forening. For at virksomheten skal kunne
videreføres må det være tilstrekkelig areal til følgende aktiviteter;

- Opptak og service på båter
- Plass for truck og søppelmottak
- Område for materiell til drift av havn – kjetting, tau, utriggere, flytere etc
- Parkering

I tillegg må det alltid være tilgang til rampe ut i sjø. Rampen driftes av foreningen og brukes til
utsetting/opptak av båter på hengere, og den brukes også av utrykningsetater (brann, politi, lege).
Det må derfor være tilstrekkelig plass for å manøvere for eksempel brannbil med henger.

Sætre-elva



F - Område langs Øra og sydover

Dette området vil ligge øst/sør for planlagt boligutbygging. Området er i dag stort sett gjørm/siv, men
bør kunne opparbeides slik at man kan få en kaifront og tilgang til sjøen her.

G – Fjerne næringsbygg fra arealplan

I eksisterende arealplan for Sætre sentrum er det regulert inn et næringsbygg midt på nåværende
båtopplag/parkeringsplass – dvs mellom båtforeningens klubbhus i sør og restaurant Seil i nord.

Dersom man omregulerer dette området og fjerner næringsbygg fra arealplanen, så kan området
brukes som park/friområde når man en gang finner en løsning for å flytte båtopplaget.

Sætre , 14. september 2020

Styret i Sætre båtforening,

Hans Kristian Elde, Nestleder & sekretær

Tlf 976 53 833

Sætre-elva

Næringsbygg



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Hans Kristian Elde / Sekr & Nestleder
Organisasjon: Sætre båtforening
Adresse: Øraveien 10, 3475 Sætre
Telefon: 976 53 833
E-post: styret@sbf-hurum.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

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

INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SÆTRE I ASKER KOMMUNE
Vi viser til prosess med ny arealplan for Asker kommune. Sætre båtforening har følgende 7 innspill:

A - Areal for båthavn:

Det er mangel på båtplasser i Sætre og det er viktig å sette av areal til utvidelse av båthavn. Området
rundt Kavringen bør derfor reguleres til båthavn. Dybder i sjøen øst og nord for Kavringen er 5-10 m
og man kan legge ut vanlige flytebrygger. I tillegg vil da Kavringen bli tilgjengelig for offentligheten,
og da bli et flott tilskudd til friområde. Området bør derfor reguleres til «båthavn», og dette gir da fri
tilgang for offentligheten. Det foreligger en avtale mellom Sætre båtforening og Hurum kommune
om å regulere området rundt Kavringen til båthavn.



B - Bro/brygge mellom Sætre sentrum/Øra og Holmen

Adkomst fra Sætre sentrum/Øra til Holmen vil gi tilgang til rekreasjonsområde. I tillegg kan
bro/brygge kombineres med båtplasser.

Området bør derfor reguleres til «båthavn», og dette gir da fri tilgang for offentligheten.

Sætre-elva



C - Opplagsområde for båter på Engene

Mange har ivret for å flytte båtopplag ut av Sætre sentrum. Båtforeningen har en festeavtale med
kommunen som gir rett til båtopplag i sentrum frem til 2040, men båtforeningen er positiv til å flytte
opplag såfremt nytt opplag har samme funksjonalitet. Områder på Engene har mulighet for slikt
båtopplag. Chemring Nobel har fått ny driftstillatelse fra DSB, denne gjelder fra 2019 og 10 år frem i
tid. Så lenge det er drift hos Chemring Nobel er det ikke aktuelt med for eksempel boligbygging inne i
tiltakssone (2-5 kPa trykksone) på Engene, mens båtopplag kan ligge inne i slikt område.

Båtopplag krever både areal til lagring av båter samt tilgang til sjø/kaifront for å løfte opp/sett ut
båter. Areal bør ta hensyn til fremtidig økning i antall båter. Eksisterende areal for opplag i Sætre
(sentrum og Øra) er ca 7 mål. For å dekke fremtidig behov bør det være mulig å ha 10-14 mål.

Område for båtopplag kan kombineres med annen maritim virksomhet – for eksempel slipp, verksted
etc.

Området bør derfor reguleres til «båtopplag», og dette gir da fri tilgang for offentligheten.

Sætre-elva



D - Parkering/opplagsplass

Det er mangel på parkeringsplasser nær Sætre sentrum. Båtforeningen foreslår at det reguleres inn
mulighet for parkeringshus syd for Øra. Parkeringshus kan kombineres for innvendig lagring av
småbåter på vinter med ordinær parkering resten av året.

Området bør derfor reguleres til «parkeringshus». Høyde kan begrenses. Utkast til p-hus er tegnet av
arkitekt Unni Haugland (oppdrag for Hurum kommune).

Sætre-elva



E - Maritimt torg/område rundt Sætre båtforening

Aktivitet rundt Sætre båtforenings klubbhus er med på å gi Sætre et maritimt preg og er en viktig
miljøfaktor for Sætre’s befolkning. Foreningen har ca 350 plasser og 550 medlemmer, dvs at en stor
del av Sætre’s befolkning har tilknyning til havn og forening. For at virksomheten skal kunne
videreføres må det være tilstrekkelig areal til følgende aktiviteter;

- Opptak og service på båter
- Plass for truck og søppelmottak
- Område for materiell til drift av havn – kjetting, tau, utriggere, flytere etc
- Parkering

I tillegg må det alltid være tilgang til rampe ut i sjø. Rampen driftes av foreningen og brukes til
utsetting/opptak av båter på hengere, og den brukes også av utrykningsetater (brann, politi, lege).
Det må derfor være tilstrekkelig plass for å manøvere for eksempel brannbil med henger.

Sætre-elva



F - Område langs Øra og sydover

Dette området vil ligge øst/sør for planlagt boligutbygging. Området er i dag stort sett gjørm/siv, men
bør kunne opparbeides slik at man kan få en kaifront og tilgang til sjøen her.

G – Fjerne næringsbygg fra arealplan

I eksisterende arealplan for Sætre sentrum er det regulert inn et næringsbygg midt på nåværende
båtopplag/parkeringsplass – dvs mellom båtforeningens klubbhus i sør og restaurant Seil i nord.

Dersom man omregulerer dette området og fjerner næringsbygg fra arealplanen, så kan området
brukes som park/friområde når man en gang finner en løsning for å flytte båtopplaget.

Sætre , 14. september 2020

Styret i Sætre båtforening,

Hans Kristian Elde, Nestleder & sekretær

Tlf 976 53 833

Sætre-elva

Næringsbygg



Senterposisjon: 248721.16, 6624305.54
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 05.03.2021

Daniel Tørring Ingebretsen
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Daniel Tørring Ingebretsen
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Daniel Tørring Ingebretsen
Utvidelse av havn
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Daniel Tørring Ingebretsen

Daniel Tørring Ingebretsen

Daniel Tørring Ingebretsen

Daniel Tørring Ingebretsen

Daniel Tørring Ingebretsen
Slipp m/dypvannskai



Beskrivelse til skisse over utvidelse av havn og etablering av båtopplag på Engene.  
 
Ny gangvei/bro 
Det etableres en flytebro fra Øra til Holmen. En del av denne må være av noe høyde slik at 
båter fra indre havn kan komme ut. Langs flytebroen kan det etableres båtplasser for mindre 
båter.  
 
Mellom Holmen og Kavringen etableres bro med passeringshøyde for småbåter 
 
Utvidelse av havn 
For å skaffe flere båtplasser i sentrum etableres det flytebrygger ut fra Kavringen, se egen 
skisse. Merk at det i denne skissen er endret tilkomst til Kavringen.  
 
Fergekai/terminal 
Det etableres fergekai vis a vis slippen, slik at biler kan parkere rett i nærheten. 
 
Slipp/dypvannskai 
Det spunses opp og etableres kaifront med solid dekke for å løfte båter. Denne kaifronten 
kan brukes for tillegging av større fartøyer når slippen ikke er i bruk. F.eks ferge som ikke er i 
rute eller charterbåter.  
 
Parkering/båtopplag 
Det som på folkemunne kalles «dynamittbukta» fylles igjen med masser og det etableres 
parkeringsplasser i front mot sjøen og båtopplag lengst bak. Ny adkomstvei må etableres fra 
Engeneveien da vei ut mot Holmen vil være for smal.  
 
Båtopplag 
Området planeres og det etableres båtopplag.  
 
Kyststi 
Det settes av god bredde langs kaifront/vannet hele veien til kyssti.  
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Verpen, 14. september 2020

Asker kommune Beboergruppen i Verpen
Verpen, Sandspollen

Kopi: Husstandene i BiV

Beboergruppen i Verpen (BiV) utgjør over 70 % av alle husstander i Verpen-området.
BiVs hovedformål er å ivareta kulturmiljøer, grønt-, rekreasjons- og friluftsområdene i og rundt
Sandspollen samt beboernes helse og livskvalitet.

Innspill til Arealdelen, Kommuneplan for Asker 2020-2032

Generelt
BiV støtter føringene Samfunnsdelen gir for arbeidet med Arealdelen, og de prinsipper som legges til
grunn for utvikling, slik det er beskrevet i Planprogrammet.

Vi har tatt for oss punkter vi mener trenger presisering ift tiltak.

Samferdsel
Klimavennlig hurtigbåt på Oslofjorden må etableres så raskt som mulig. Matebusser mellom Sætre og
Frogn Videregående skole, eller direkteruter mellom Sætre-Oslo, bør i tillegg etableres for å avlaste
trafikken på E18. Ifbm det nye tunnelløpet på E134, Oslofjordtunnelen, må støyskjerming mot
boligområdet og friluftsområdene i Verpen/Sandspollen forbedres/utvides og luftetårn må etableres.
Dette har vært et behov i lengre tid da trafikken har økt og viftene i eksisterende tunnelløp er skiftet
(2019), noe som har medført økt lydforurensning.

Prinsipper for vern
BiV støtter kommunens generelle prinsipper for vern.

Marka
For å sikre natur- friluftsområdene sør i kommunen mener vi dette gjøres best med etablering av en
markagrense.

Friluftsområder
For å ivareta kommunens flotte friluftsområder anbefaler BiVat viktige friluftsområder får en form for
vern, eventuelt med hensynssoner rundt.

Sandspollen: En unik kombinasjonen av frilufts-, natur- og kulturhistoriske verdier gjør Sandspollen til
et særdeles verdifullt område for hele Østlandet med god tilgjengelighet både til lands og til vanns.
BiV foreslår at området får vernestatus i form av landskapsvern e.l.

Kulturminner og kulturmiljøer
For å sikre kulturminner og kulturmiljøer anbefaler BiV hensynssoner rundt disse områdene som gjør at
man ivaretar disse områdene best mulig.

BiV foreslår at den eldre trehusbebyggelsen i Verpen kjent som «Arbeiderboliger/boliganene» får status
som kulturmiljø med hensynsone, se kartskisse nedenfor, område markert med grønt, hensynssone
markert med brunt.

Områder avsatt i Hurum kommunes arealdel
Med bakgrunn i de strategier og prinsipper som ligger til gurnn for utvikling i Asker kommune, og for å
ivareta viktige friluftsområder, mener BiV at områder avsatt til boligutvikling, utvidelse av småbåthavn,
næring og parkering i Verpen i Sandspollen fra Hurum kommunes arealdel ikke kan videreføres i Asker
kommunes arealdel. Dette gjelder områdene B5, BBS3 (utvidelsen), BN6 fra Hurum kommunes
arealdel, se kartskisse nedenfor, områder markert med sort.

Med vennlig hilsen på vegne av Beboergruppen i Verpen,

Mark Suiker Frederik Kolderup
Verpenveien 10 Verpenveien 8a
92406611 90841120



Kartskisse Verpen/Sandspollen, områder avsatt i Hurum kommunes arealdel som ikke bør videreføres i
Asker kommunes arealdel.



Kartskisse Verpen, Sandspollen. Kulturmiljø, «Boligane» med hensynssone



 

 

 

 

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Per Chr. Bordal, generalsekretær 

Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Norges Seilforbund 

Adresse: Ullevål Stadion, Sognsveien 73, Oslo, Norway, 0855 

Telefon: 481 33 885 

E-post: per.christian@seiling.no 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

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

Bolig  

Næring x 

Utbygging x 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder x 

Strandsone /fjord x 

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

 

 



 
 

 
2 

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

Med bakgrunn i de strategier og prinsipper som ligger til grunn for utvikling i Asker kommune, og for 
å ivareta viktige friluftsområder, også i strandsonen, mener Norges Seilforbund at områder avsatt til utvidelse 
av småbåthavn, næring og parkering i Verpen i Sandspollen fra Hurum kommunes arealdel ikke bør videreføres 
i Asker kommunes arealdel. Dette gjelder områdene B5, BBS3, BN6 fra Hurum kommunes 
arealdel. 

Oslo, 10.09.2020 

 
 

 
Per Christian Bordal     
Generalsekretær      
 



Klokkarstua 12. september2020

Forslag til større båthavn i området Bogenstranda- Vollebrygga
Småbåtanlegget ved Vollebukta. Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg
til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Konsekvenser for natur- og miljøforhold

Vi ser at planene om et større småbåtanlegg fremdeles ligger inne i kommunens arealplan.
Se Vedlegg 1 og 2.
Planene fra 2010 om utbyggingav småbåtanlegg ved Vollebukta inkludert en større båthavn i
Vollebukta syd,KV3 Vollebukta sydså slik ut:

KV3 Vollebukta syd
Større foreningshavn med ca 200 plasser foreslås utviklet i kombinasjon med et maritimt senter med
småbåtservice, slipp og lokalt senter for sjøidretter.

Utvikling antas ikke å være konfliktfylt i forhold til natur eller miljøforhold. Forhold til frilufstliv
forutsettes nærmere vurdert. Endelig avklaring forutsettes ved regulering.

Som det fremgår av forslagetleggesdettil grunn at:
«Utvikling antas ikke å være konfliktfylt i forhold til natur eller miljøforhold.»
Denne påstanden manglergrunnlag i de faktiske forhold og fremstår som feilaktig og sterkt
misvisende.
Konsekvensene av å legge en større småbåtanleggi Vollebukta er i høyestegrad konfliktfylti forhold
til natur og miljøforhold.

Det visesogså til høringsuttalelse i overnevnte sak fra Voldenveien Vel v/Hans Mathias Thjømøe
innsendt til Plan og Bygg Asker kommune den 26. 08. 2020.
Se Vedlegg3, Høring Voldenveien Vel.
Nabolagsgruppen i Øvre Voldenveien støtter denne uttalelsen i sin helhet og har i tillegg følgende
kommentarer:

1. Støy
Ved en utbygging av 2 båthavner med hhv. 200 og 50 nye båtplasser som skissert i
kommunens plankart, vil det bli en stor økning i motorisert ferdsel på sjøen i Vollebukta og
sjøområdene omkring med de støyplager dette vil medføre.
Akustikken i Vollebukta er veldig spesiell. Geografiske forhold med bratte åser rundt
vannspeilet i bukta gjør at lyden forplanter seg fra vannspeilet ogoppover i terrenget med
en trakteffektog forsterkes på en slik måte at støy fra båtmotorer og vannscootere oppleves
som svært ubehagelig og sjenerende for de som oppholder seg i og rundt bukta.
Oppoveri åsen opplevesstøy fra hurtiggående motorbåter og vannscootere på en helt annen
måte enn nede ved strandkanten. Denne støyen i tillegg til støy fra sandtaket og utskipning
av sand nord i bukta er periodevis allerede av et slikt omfang at det oppleves som et problem
og er til tider vanskelig å leve med.
Etter at Forsvarets flyskvadron ble flyttet til Rygge flyplass har flystøy fra hyppige
lavtflyvende øvinger rett over Vollebukta ytterligere forsterket støyproblemet.
250 nye plasser for motorbåter og vannscootere vil føre til en drastisk økning av
støyproblemetog redusert miljøkvalitet og folkehelse for beboere og andre brukere av
området.



2. Forholdet til dyre-og fugleliv
Det er et rikt fugle-og dyreliv i bukta. Her er sårbare og vernede naturinteresser som Søndre
Verksøya naturreservat og Saltskjær som er vernet som biotopområde i hht. verneplan for
sjøfugl i Oslofjordområdet. Det er registrert viktige vadefuglområder i nesten hele delen av
bukta som omfattes avplanen for Småbåtanlegg i Vollebukta. Norsk institutt for
Vannforskning utarbeidet i 2008 en rapport om Registrerte marine naturverdier ved Verket.
Se Vedlegg 4. Registrerte marine naturverdier ved Verket.
Her er hekkende sjøfugl som svaner, ender, forskjellige måkearter, storskarvog truede
fuglearter - heriblant fiskeørn.
Svanene som daglig svømte innover i bukta fra områdene omkring Volden, har i sommer blitt
borte fra bukta, sannsynligvis på grunn av båttrafikk og støy i hekketiden.
Se Vedlegg5. Svaner utenfor Volden.
Det oppleves stadigathurtiggående motorbåter og vannscootere kjører hensynsløst rundt i
timevis uten å ta hensyn til fuglelivet på sjøen. Det kjøres tvers igjennom store fugleflokker
slik at de skremmesopp og jages bort.

Laksevandring vår og høst.
Laksens vandring:
Laksesmolt som forlater Drammenselva og vandrer ut på havet er i saltvann fra 1-5 år. Da
kommer den tilbake til Drammenselva på sommeren for å gyte.
Laksens liv er som de fleste andre dyrs liv, fylt av utfordringer. Utfordringer kan være at
fisken møter fysiske stengseler og ekstrem støy som gjør at den ikke når fram til gyteplassene
sine i elva. Vi vet at laksen har gått en lang vei fra opphold i havet i saltvann og skal deretter
tilpasse seg overgangen på nytt til ferskvann. Drammensfjorden er derfor viktig for denne
tilpasningen. Brakkvannet møter den i vårt nærområde i Vollebukta. Strømningen den møter
der, går gjennom Svelvikstrømmen og den går så gjennom Vollebukta og videre ut av fjorden.

Gjennom mange år (ca 100 år) har det vært godt, godkjent garnfiske etter laks i Volden.
Dette skjer på midtsommeren juni -juli. Dette er gunstig fiske siden laksen som nevnt følger
strømmen via Vollebukta.

Undersøkelser viser at laksen ofte følger den samme reiseruten ut avfjorden som den
benyttet da den forlot fjorden som smolt. Det antas altså at vandringsmønster og
vandringstid er sterkt påvirket av strømsystemer i fjorden.

Blir bryggeprosjektet med ca 250 nye båtplasser gjennomført, vil laksens vandring i fjorden
endres, samtidig som at langt større støy fra båttrafikk, påvirke at laksen taper denne
kampen.
Med betydelig økt båttrafikk i bukta, vil forholdet mellom motorisert ferdsel på sjøen og
natur-og miljøinteresser bli sværtkonfliktfylt. Den samlete miljøbelastningen er allerede så
stor at sjøfuglbestanden har gått dramatisk ned og fisken forsvinner.

3. Konflikt med eksisterende aktiviteter som vindsport, padling og andre «myke» og
miljøvennlige aktiviteter i bukta. Barn og ungdoms interesser.
Vollebukta er kjent som et av Norges beste kite-og vindsportsområder. Oslo Kiteklubb har
sin base på Verketsøya, i tillegg brukes bukta av Svelvik og VerketKiteklubb og andre kitere.



På dager når forholdene er gode kan det være mellom 50 og 100 kitere i bukta på en gang.
De holder på fra morgen til kveld og det skjer ofte.
I tillegg er bukta et populært område for bading, dykking, fisking, kajakk, kano, seiling,
seilbrett og andre «myke» og ikke-forurensende vannsportsaktiviteter.
Barn og ungdom lærer seg å seile med små seilbåter og seilbrett i Vaskern innersti bukta,
rett ved siden av der det er planlagt utvidelse av båthavna.
En økning på 250 nye båtplasser vil føre til økt motorisert ferdsel med høyhastighetsbåter og
vannscootere i hele bukta. Dette vil komme i konflikt med og føre til farlige situasjoner i
møte med allerede etablerte vind- og vannsportsaktiviteter.

4. Forholdet til friluftslivog tilgjengelighet til strandsonen.
Vollebukta er et naturskjønt og unikt område som i stor grad blir brukt til tur- og
rekreasjonsområde for fastboende, hyttefolk og tilreisende.
Kyststien går langs Voldenveien og brukes av gående, joggere og syklende til og fra etablerte
bade- og fiskeplasser. Bruken av Kyststien har økt sterkt de siste årene.
Voldenveien fungerer som et gatetun der barn leker, småbarn lærer seg å sykle, spiller ball
og krysser veien mellom badestranden og boliger / hytter og badeplasser.
Populære og etablerte bade- og fiskeplasser vil bli ødelagt ved masseutfylling og utbygging.
Trafikksikkerheten for barn og andre myke trafikanter anses ikke å kunne ivaretas ved
tilkjøring og frakjøring av 200 biler i tillegg til eksisterende trafikk.

5. Forholdet til nasjonale og kommunale føringer
I «Forslag til Planprogram Kommuneplan Asker kommune 2020 –2032, Arealdelen» står
følgende: Se Vedlegg 6. Forslag til Planprogram Asker kommune s. 1, 2,6
Side 6:
«Regjeringen gir tydelige føringer for at kommunene skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for
samfunns-og arealplanleggingen.»

… «Asker kommune er første kommune i verdenssammenheng som implementerer FNs
bærekraftsmål i kommunens mål gjennom kommunens samfunnsdel.»

Satsningsområdene i kommuneplanen er : (Punkt 3) «Handling mot klimaendringene»

Dersom Asker kommune mener alvor med å legge FNs bærekraftsmål og regjeringens
føringer for «Det grønne skiftet» til grunn for forvaltningen, må dettenkes klimavennlig og
nytt.

Konklusjon:
Forslaget om større småbåtanlegg ved Vollebukta må tas ut av fremtidige planer.

På vegne av Nabolagsgruppen Øvre Voldenveien

Kristin Fjeld kr-fje2@online.no mob 95798047
Ola Enkerud
Torunn Michaelsen
Jørgen Michaelsen
Steinar Jacobsen



Liste over vedlegg:
Vedlegg 1. Plankart Vollebukta
Vedlegg 2. Redegjørelse _ Båthavn Vollebukta
Vedlegg 3. Høring Voldenveien Vel
Vedlegg 4. Registrerte marina naturverdier ved Verket
Vedlegg 5. Svaner utenfor Volden
Vedlegg 6. Forslag til planprogram Asker kommune, s. 1, 2, 6

Følgende personer har på mail eller SMS til Nabolagsgruppen Øvre Voldenveien uttrykt følgende
støtteerklæring i forbindelse med vedlagte høringsuttalelse :
Forslaget om større småbåtanlegg ved Vollebukta må tas ut av fremtidige planer.

12.09.2020 Kristin Fjeld
12.09.2020 Ola Enkerud
12.09.2020 Steinar Jacobsen
12.09.2020 Lisbeth Cecilie Jacobsen
12.09.2020 Torunn Michaelsen
12.09.2020 Jørgen Michaelsen
12.09.2020 Vegard Wang
12.09.2020 Bob Gordon
12.09.2020 Line Munch Havstein
12.09.2020 Kristin Munch Christiansen
12.09.2020 Marianne Munch Ryg
12.09.2020 Ulf Bardalen
12.09.2020 Ellen Bardalen
12.09.2020 Trine Marie Olsen
12.09.2020 Tonje Olsen
13.09.2020 Johanna Svarstad
13.09.2020 Anne Ryg
14.09.2020 Erik Engen
14.09.2020 Mette Medalen
14.09.2020 Tore Johan Medalen
14.09.2020 Jørgen Svarstad
14.09.2020 Siri Lynneberg
14.09.2020 Sigurd Glærum
14.09.2020 Hilde Nykamp
14.09.2020 Juni Victoria Falck
14.09.2020 Tord Olsen
14.09.2020 Espen Henriksen





Småbåtanlegget ved Vollebukta:
Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslagetligger ved Bogenstranda, i kommunedelen
Klokkarstua/Verket. Forslaget tilrettelegger for en havn med ca 200 båtplasser. Havnen skal ivareta dagens

behov samt behov som følger av forventet
(målsatt) vekst fram i tid.
Forslaget bygger på mål om å utvikle en lokal
felles havn i kommunedelen som også har
funksjon som møtested i lokalsamfunnet.

Kommunen er kjent med at det er registrert
marinbiologiske verdier i bukten med stor
verdi.
På denne bakgrunn fremmer kommunen et
endringsforslag som bygger på to
havnelokaliteter.

Det foreslås avsatt et mindre område
for opp mot 50 småbåter, som en utvidelse
av det eksisterende havneanlegget ved
Bogenstranda. Dette arealet antas å kunne
ivareta dagens lokale behov samt gi et lokalt
tilbud om plasser som kan erstatte
enkeltbrygger i området.

Videre foreslås avsatt et større
område for en framtidig småbåthavn noe
lenger syd i Vollebukta. Utvikling av
havneområdet forutsettes å skje i tilknytting
til utbygging av planlagte byggeområder i
kommunedelen. Anlegget skal dekke
langsiktig vekst som følger av utviklingsmål.
Området vil kunne romme opp mot 200
båtplasser. Området er tidligere vurdert som
egnet for småbåthavn, jfr kommunens
tidligere arbeid med kystsoneplan, men
forutsetter at båtopplag, parkering, mv skjer
på annet sted.

Avgrensing av område for småbåthavner i sjø bygger på arealberegninger i Bergen kommunes fagnotat
«Strategi for planlegging og bruk av Bergens kyst-ogsjøområder til småbåthavner, båtutfart og friluftslivpå
sjøen». I fagnotatet er en standard småbåtplass anslått å beslaglegge 4 m x 25 m, dvs 100 m2.

Det vedlegges følgende relevanteredegjørelser:
1. Kommunens vurdering av konsekvenser ved utvikling av foreslått småbåthavn: KV3 Vollebukta syd

(jfr kommunens arbeid med forslag til Kommunedelplan for kystsonen)
2. NIVAs vurdering av naturverdier ved Verket i Hurum. 12.12.2008
3. Finn R Gravem: Klokkarstua og Verket småbåthavn, fagrapport naturmiljø 2008.(eget vedlegg)



Vedlegg 1

KV3 Vollebukta syd

Gjeldende planformål –kommuneplanens arealdel:
i sjø: allment sjøområde, flerbruk
på land: LNF

Gjeldende planformål –regulering:
ikke regulert.

Arealbruk i dag:
Strand og sjøarealer: ingen kjent spesiell bruk ut over private
brygger, mv.

Foreslått planformål:
småbåthavn –200 plasser

Tema Forhold Kommentar

Kultur: Småbåthavnen er ikke berørt av kjente
vedtatte fredede eller bevaringsverdige
kulturminner eller -miljøer.

---

Friluftsliv og
rekreasjon

Strand og sjøarealene har ingen spesiell
bruk ut over private brygger, mv.
Kyststien følger Voldenveien langs
området.

Området vil få økt allmenn tilgjengelighet
ved etablering av småbåthavn.
Havnen vil tilrettelegge for sjøbasert
rekreasjon og friluftsliv ..
Utvikling av havnen skal medvirke til
sanering av brygger, båtfester, mv som
hindrer/vanskeliggjør allmenn
tilgjengelighet i strandsonen i området.

Natur/miljø: Vesentlige naturverninteresser knyttet til
sjøområdene i nord.
Forøvrig ingen kjente natur-eller
miljøverdier.

Reguleringsplan forutsettes avklare rammer
for utbygging av småbåthavn i forhold til
verdier i sjø/strandsone.

Landskap Terrenget stiger raskt opp mot øst.
Ingen spesielle landskapsverdier,

Terrenget medfører at båthavnen ikke
påvirker siktlinjer eller landskapssiluett.

Næring --- ---

Bolig Eksiterende byggeområde for
fritidsboliger øst for havneområdet. Etter
kommunedelplanen kan området
videreutvikles/fortettes med nye boliger
utenfor 50-m-beltet.

Utvikling av ny småbåthavn forutsettes sett
i sammenheng medutbygging avnye
boligområderi tettstedetog vil styrke
områdeutviklingen.

Transport Dagens adkomstvei (Voldenveien) antas Havnen forutsettes å benytte framtidig



ikke tilfredsstillende.
.

regulert adkomstveg fra RV.
Trafikksikkerhet for adkomst til havn
ivaretas i reguleringen. Havn forutsettes
tilrettelagt med trafikkarealer for av-
/pålessing samt HC-parkering. Annen
parkering forutsettes lagt til regulerte
arealer i Bogen.

Universell
utforming

Viktig prinsipp som etter PBL skal legges
til grunn for all planlegging.

Området er forholdsvis oversiktlig med små
høydeforskjeller. Det vil kunne være
problemstillinger knyttet til overgangssoner
som land/sjø, mv.

Risiko og
sårbarhet

Vurderinger vil stikkordsmessig være
knyttet til:

Naturbasert sårbarhet
Virksomhetsbasert sårbarhet
Infrastruktur
Drikkevann
Krigssårbarhet, terrorisme og
sabotasje

Relevante vurderingstema her:
Naturbasert sårbarhet: springflo og
vind.
Virksomhetsbasert sårbarhet:
brann, forurensing (herunder støy),
eventuelle fortøyninger av anlegg i
sjø (konsekvenser for
natur/miljø/kultur/mv)

Lokalsamfunns-
utvikling

Kommuneplanens samfunnsdel:
utvikling av lokalsenteret
befolkningsvekst
møtesteder
lokalsamfunnene skal kunne
bruke rekreasjonsområder langs
og i sjø

Utvikling av båthavnen vil ivareta
overordnede mål.

Konklusjon:
Bruk av området til småbåthavn vil ivareta flere mål for områdeutvikling, jfr Kommuneplanens
samfunnsdel.
Ny større småbåthavn med ca 200 plasser foreslås innarbeidet.
Foreslått områdebruk synes ikke å ha vesentlige konsekvenser i forhold til vurderingstemaene.
Konsekvenser forutsettes utredet og ivaretatt ved reguleringen.



Vedlegg 2

Norsk institutt for vannforskning

NOTAT
12. desember 2008

Registrerte marine naturverdier ved Verket i Hurum

Basert på registreringer utført i området i 2007 (18 okt) og 2008 (30 sept og 31 okt), samt modellert
og observert utbredelse av bløtbunn, er følgende marine naturverdier dokumentert i området:

En nasjonalt viktig forekomst av den løstliggende formen av rødalgen svartkluft (ca 400 000
m2). Denne formen av svartkluft er sjelden i Norge
En nasjonalt viktig forekomst av bløtbunnsområde i strandsonen (> 500 000 m2)
Nasjonalt viktige forekomster av ålegrasenger (summen av arealene til de observerte engene
er ca 60 000 m2)

Verdisettingen er basert på kriterier i DNs håndbok for kartlegging av marine områder, som er under
revidering (DN 2007). Utbredelsen til de ulike naturtypene er vist i Figur 1. Området (Vollebukta)
er også registrert som et viktig vadefuglområde i DNs naturbase. Dette er med og understreker
verdien til dette bløtbunnsområdet.

Forekomsten av flere viktige naturverdier innen samme område er med å forsterke verdien til
området som et nasjonalt viktig område for marine verdier.

Konklusjon
Bukten ved Verket har en unik kombinasjon av flere nasjonalt viktige forekomster av marine
naturverdier. Den inneholder forekomster av tre ulike naturtyper som hver for seg tilsier at området
har nasjonal verdi: Svartkluftengen (vil bli foreslått som en egen utforming under naturtypen
’Ålegrasenger og andre undervannsenger’), ålegrasenger (utforming ’Vanlig ålegras’) og
bløtbunnsområde i strandsonen.



Figur 1. Oversikt over registrerte marine naturverdier ved Verket i Hurum; svartkluftenger,
ålegrasenger og bløtbunnsområde i strandsonen. Områder innrammet med gul linje angir viktige
vadefuglområder. Målestokk 1:6700.

Referanse

DN (2007). Kartlegging av marint biologisk mangfold -revidert versjon av 2001 utgaven.
Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning: 88 sider.
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Asker Kommune
Plan og bygg
Asker

Klokkarstua, 26. august2020

Forslag til større båthavn i området Bogenstranden –Vollebrygga

Vi viser til tidligere møte med Hurum kommune som fant sted i 2010. Saken dreier seg altså om planene om
å anlegge 200 båtplasser ved Bogenstranda, nærmere bestemt ved Vollebrygga som befinner seg ved enden
av Voldenveien. Prosjektetble i sin tid benevnt:KV3 Vollebukta syd.Planen fra 2010 inneholdt også
båtplasser på andre steder ved Bogenstranda, men vi ser i denne sammenheng kun på planen for
Vollebrygga.

Innledningsvis syntes vi at det materialet som ble sendt ut var svært generelt og virketsvært prematurt. Hva
som har skjedd med planen i løpet av de ti årene vi har kjent til den, vet vi ikke, men uansett er detvanskelig
å ta stilling til flere av forslagene da det, så vidt vi kan se, ikke foreligger konsekvensutredninger for de ulike
forslag.

Våre kommentarer vil derfor i dag, i likhet med kommentarene vi hadde i 2010, og i likhet med øvrige
høringsuttalelser den gangen, basere seg på eksisterende kunnskap om området og hvilke konsekvenser
forslaget om 200 båtplasser ved Vollebrygga vil ha. I våre kommentarer vil vi primært konsentrere oss om
tiltak som vil ha direkte innvirkning på vi som bor ved Voldenveien.

Behov for båtplasser
Det er uklart hvor antallet200er kommet fra. Ut fra hva vi kan forstå, er dette et svært stort antall om
hensikten med de nye båthavnene er å tilrettelegge behovet for innbyggere og hytteeiere i Hurum
kommune. Om kommunen også vil inkludere gamle Asker og Røyken, er det fortsatt mange.

Båtplasser ved Vollebrygga
Dette forslaget vil ha store konsekvenser for vårt nærmiljø. Vi kan ikke se noen fordeler med et slikt forslag,
men derimot en rekke ulemper. Vi forutsetter at båthavnen vil bli lagt fra Vollebrygga og nordover, og at
parkering vil bli lagt til Bogenstranden ved «Vasker’n» der kommunen eier et areal. Det er ikke plass til
parkering ved Vollebrygga uten en større utbygging. Ulempene kan oppsummeres lik:

1. Med 200 båtplasser følger det normaltmed 100 biler/parkeringsplasser, altså en bil/båt faktor på
0,5. Tallet vi har fått fra andre båthavner i Osloområde. Det vil bli ca. 1 km mellom båtplass og
parkeringsplass hvilket vil innebære betydelig kjøring mellom de to stedene. Anslagsvis vil trafikken
fem-til tidoblesut fra dagens trafikk.

2. Den eksisterende vei vil ikke kunne klare en slik belastning –den klarer egentlig ikke nåværende
belastning heller. I dag er veien så smal at to biler ikke kan passere hverandre uten å gå utover
veibanen. Veien går rett på nedsiden av eksisterende hytter og økt trafikk vil medføre økt støy og økt
risiko for ulykker som vil kunne involvere barn. Omkring 50 hyttene har tilkomstfra veien der
trapp/sti kun befinner seg 50 cm fra veikanten.

3. Arealet langs Voldenveien som ligger på nedsiden, det vil si mot sjøen, er kommunens eiendom fra
og med Voldenveien 33. Det er imidlertid opparbeidet et betydelig antall parkeringsplasser i dette
området. Vi er klar over at dette er offentlig grunn, men vi mener likevel det vil være urimelig å
nedlegge disse plasser. Erfaring fra andre båtanlegg tilsier at der man kan parkere en bil, blir det
parkerten bil. Dette innebærer at det kommer til å bli parkerte biler langs hele Voldenveien. At
anvist plass er i bunnen av Vollebukta, vil av svært mange bli oversett.
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4. Utvidelse av veien motsjøen vil bety at det må kjøres på fyllmasse langs hele Voldenveien. En del av
grunnen frem til og med nr 31 er også privat, og må i så fall eksproprieres. Om veien skal bli så bred
at to biler kan passere, vil de aller fleste strendene langs Voldenveien bli borte.

5. Om utvidelsen av veien skal foregå mot hyttene, vil kommunen måtte ekspropriere grunn fra ca. 24
hytter.

6. Et maritimtsenter i enden av Voldenveien er også planlagt. Et slikt senter må ha vann og avløp. Det
er ikke lagt offentlig vann og avløp lenger enn til Voldenveien 41. I tillegg er det installert et
privatfinansiert vann og avløpssystem som for tiden betjener 15 hytter. Dette systemet har
begrenset kapasitet og vil ikke kunne betjene et maritimt anlegg. Det vil i så fall si at kommunen eller
andre, må finansiere et parallelt vann-og avløpssystem.

7. Når det gjelder alternativ vei, er detmer enn uklart hvor den skal gå. Terrenget på baksiden av
hyttene er svært bratt og består av grunnfjell. Teknisk kan det sikkert la seg gjøre å bygge vei, men
kostnadene vil bli aven størrelse som vi antar ingen er villige til å godta.

8. Vollebrygga ligger værmessig utsatt til. Om sommeren er fremherskende vindretning syd/syd-vest
som vil stå rett på anlegget. I tillegg kommer utadgående strøm som lager svært store bølger. Et
båtanlegg må derfor utstyres med en kostbar bølgebryter i forkant.

Vi har problemer med å se fordeler ved å anlegge 200 båtplasser ved Vollebrygga, båtplasser det ikke er
etterspørsel etter. Her blir det bare ulemper. Det blir ulemper for beboerne/hytteeierne, det vil bli et meget
kostbart prosjekt og det vil bli en dårlig løsning for båteiere når det blir 1 km mellom bilparkering og båtplass.
I tillegg til en høy pris, vil slike plasser antagelig bli vanskelig å omsette og derved finansiere om det er
meningen atde som ønsker båtplass, selv skal dekke alle kostnadene.

På vegne av Voldenveien Vel

Hans Mathias Thjømøe
Viseformann















Hurum Seilforening 

Postboks 94 3476 SÆTRE
Org.nr: 990229732  

 

Til: Asker kommune,  
Fra:  Hurum Seilforening, 3475 Sætre 
Dato:   15.9.2020 

INNSPILL TIL AREALPLAN FOR SÆTRE I ASKER KOMMUNE  
 

Vi viser til prosess med ny arealplan for Asker kommune. Hurum Seilforening  har 
følgende innspill: 
 
Areal for vannsportaktiviteter: 
 
Hurum Seilforening har siden 1975 holdt til i Sætrepollen med vårt eget hus og 
bryggeanlegg for seiling med joller og kjølbåter. 
Vi opplever nå et press på disse arealene og vi mener derfor at man må sette av 
nødvendig plass til ulike vannsportaktiviteter på Sætre i kommunens arealplan. 
 
Seiling som idrettsaktivitet har behov for 

- plass på land til joller som ikke kan ligge på vannet når de ikke brukes 
- bryggeplass og plass for opplag på land for følgebåter 
- bryggeplass for kjølbåter 
- rom for lagring av utstyr knyttet til seiling 

 
Vi vet at det er mangel på båtplasser i Sætre og det er viktig å sette av areal til 
utvidelse av båthavn slik at det blir plass til våre aktiviteter.  
 
Det er vel og bra med stor og fin gjestehavn men det må ikke gå på bekostning av 
et viktig idrettstilbud til befolkningen i Sætre og omegn. 
 
 
For Hurum Seilforening 
 
Jostein Holdhus 
Sekretær 
 



Fra: Fred A. Eek [fred@conseek.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Per Morstad [Per.Morstad@asker.kommune.no]; Jan Hansen østli [jan@klaro.no]
Sendt: 21.09.2020 16:24:18
Emne: Svelviksand AS Kommuneplaninnspill
Vedlegg:

Hei
Verket og Bogen Miljøgruppe er registrert i Brønnøysund med nr. 898255212 og er med i Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum.
Vi deltok meget aktivt og konstruktivt med forrige plan angjeldende regulering av masseuttaket på Verket i Hurum i 2010 og årene etter.
 
Underhånden er vi nå blitt gjort kjent med at Svelviksand AS via Asplan Viak har fremmet et kommuneplaninnspill datert 03.07.2020.
Med henvisning til behandlingen av 2010 planen så ble den av Svelviksand AS sendt til Hurum kommune i mai 2010 som et utkast.
Hurum kommune sendte så planen ut på høring 18.01.2011.
Vi antar at dette 2020 forslag får samme grundige behandling som det i 2010 ved at det sendes ut på en bred høring og vi anmoder om en bekreftelse på at så er tilfelle.
 
Innspillet sier på side 6: «Det er utarbeidet en ny driftsplan for området i 2019». Vi kan ikke se å ha mottatt en slik «ny» driftsplan og anmoder om å få en kopi av denne
tilsendt og gjerne elektronisk.
 
Verket og Bogen Miljøgruppe vil bidra konstruktivt i arbeidet også med 2020 planen og det hadde vært flott om vi også kunne få Asker kommunes tentative tidsplan for den
videre behandling av innspillet.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Fred A. Eek
Leder, Verket og Bogen Miljøgruppe
Org. nr. 898255212
Mobil +4797977927
 



Fra: Tor Arne Midtbø [Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]; Ingeborg Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]
Kopi: Bjørn Erik Olsen [Bjorn.Erik.Olsen@asker.kommune.no]
Sendt: 08.10.2020 17:26:17
Emne: VS: Friidrettsanlegg på Sætre - Sætre IF Graabein
Vedlegg: image001.png

Hei.
Vi registrerer dette som et innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel,
Det formelle innspillet skal imidlertid være fremmet via AIR.
Mvh
Tor Arne
 
Fra: Tor Arne Midtbø
Sendt: 8. oktober 2020 17:24
Til: 'Asle Magnus Lien' <aslelien@outlook.com>
Emne: SV: Friidrettsanlegg på Sætre - Sætre IF Graabein
 
Hei.
Jeg forstår det dithen at innspillet fra Sætre IF Graabein til arbeidet med kommuneplanens arealdel er formidlet via AIR v/Gry Garli. Det er riktig
kanal.
Alle innspill blir nå gjennomgått og vurdert.
Den politiske 1. gangsbehandling av forslag til ny arealdel forventes å skje i formannskapet inn mot påske 2021. Deretter legges planforslaget ut til
offentlig ettersyn.
 
Jeg er ikke sikker på hvilken videopresentasjon du viser til. Jeg vedlegger her en presentasjon som ble holdt for Asker formannskap  ved
behandling av planprogram for arbeidet med kommuneplanens arealdel før sommeren.
 
Med vennlig hilsen
Tor Arne Midtbø
Kommuneplansjef
Samfunnsutvikling
 
(+47) 489 51 457
Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
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Fra: Asle Magnus Lien <aslelien@outlook.com>
Sendt: 7. oktober 2020 22:33
Til: Tor Arne Midtbø <Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no>
Emne: Friidrettsanlegg på Sætre - Sætre IF Graabein
 
Hei Tor Arne – jeg har sett på videopresentasjonen fra tidligere i år, om kommune- og arealplan 2020 – 2032

Revitalisering av Graabein friidrett, som klubben het den gangen
 
Undertegnede har ledet – og leder fremdeles, en arbeidsgruppe som jobber med å revitalisere friidrettsgruppa i Graabein (i dag vil jo det være Sætre IF Graabein). Som du
sikkert er godt kjent med, ble det vedtatt at et meget moderne fotballanlegg (Nye Sletta), med beliggenhet syd på Sætre, skulle bygges. På denne banen har det hele tiden vært
en kombinasjon av fotball- og friidrettsanlegg, så vi – vi, er altså det gamle friidrettsfolket – ble først gjort kjent med det nye fotballanlegget, hvor friidrettsbanen og
halvmånene for tekniske øvelser, var radert ut av kartet, gjennom tre avisartikler i RHA – Røyken og Hurums Avis. Det var ingen fra den tidligere friidrettsgruppa som ble
kontaktet om at det var nedsatt en arbeidsgruppe med disse planer om et nytt anlegg.
 
En arbeidsgruppe på fire mann
I midten av juni, tror jeg det var, tok jeg derfor kontakt med det jeg vil beskrive som ildsjeler både i Graabein og i Graabein friidrett, gjennom en mannsalder. Dette for å
etablere en arbeidsgruppe og å jobbe mot et eget friidrettsanlegg, siden en kombinasjon med fotballen var umuliggjort – da «matta» faktisk la beslag på hele arealet. Med meg
i denne gruppa, hvor jeg er og har vært leder, fikk jeg Viktor Evensen (80), mangeårig friidrettstrener, men også vært leder av Graabeins hovedstyre (1981 – 1984). Willy
Grønsaas (82), formann i Graabein friidrett gjennom fire separate perioder fra slutten av 50-tallet til ut på 70-tallet,  og klubbens utvilsomt største ildsjel. I tillegg, Vidar
Torkildsen (86), som også har fylt ildsjelkriteriene til de grader. Som du skjønner, en godt voksen gjeng, også for meg, siden jeg ennå ikke har rundet 60 år.
 
Historikk og fremtidsplaner
Vi laget et arbeidsdokument som var vårt verktøy både gjennom egne vedtak og planer. Arbeidsdokumentet beskriver Graabein friidrett gjennom 65 – 70 år, og det er hevet
over en hver tvil at dette, uten unntak, har vært selve flaggskipet i klubben. Vi er innforstått med at håndballjentene hadde stor suksess og spilte i nest øverste divisjonen på
begynnelsen av 80-tallet. Vi utarbeidet også et dokument om hvem, utenfor arbeidsgruppa, som bør trekkes inn i våre planer. Det aller første vi gjorde var å ta et
opprydningsmøte med «Prosjekt Nye Sletta» og fire av medlemmene i denne gruppa, Stig Atle Jørgensen (leder), Liv Grønvold (leder av Rådet), John Ivar Johansen (leder av
hovedstyret i Graabein) og til slutt, Guri Berg, Graabeins «grand old lady» - som også har en periode som formann i klubbens hovedstyre (1976 – 1981). Dernest hadde
arbeidsgruppa, som nå kalte seg «Revitalisering av Graabein friidrett» bestående av de fire nevnte, i foregående avsnitt, flere møter hvor vi kartla våre planer videre.

Sætre IF Graabein fortjener ikke å ikke ha et eget friidrettsanlegg
Det er helt riktig at «Prosjekt Nye Sletta» kan dekke seg bak at det ikke var noe friidrettsgruppe for øyeblikket, den ble nedlagt rundt 1995, grunnet nettopp uutholdelige
konflikter med fotballgruppa (gjør ikke noen detaljbeskrivelse av dette). Men det unnskylder selvfølgelig ikke at de valgte å ikke kontakte noen av oss.  Graabein friidrett, som
på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet var Norges fjerde beste friidrettsklubb, ved siden av at vi har hatt deltagere i OL (1988 1992), John Halvorsen, samme mann ble for
øvrig også kåret til «Runner of the World 1989» av det anerkjente friidrettsmagasinet «Runners World.» I vedlagte dokument kan du lese mer om klubbens fantastiske
prestasjoner, både i kast, løp og andre tekniske øvelser -  hvor undertegnede også var så heldig å få være en del av dette. Med dette, og vedlagte dokument, som bakteppe, er
det ingen tvil om at det å forbigå friidretten på dette lille stedet, med de store prestasjonene, vil jeg strekke så langt som å kalle nærmest ærekrenkende mot det vi har stått for
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det ingen tvil om at det å forbigå friidretten på dette lille stedet, med de store prestasjonene, vil jeg strekke så langt som å kalle nærmest ærekrenkende mot det vi har stått for
– og det vi ønsker å stå for i fremtiden.  

Mye kontakt med Asker Idrettsråd – og Gry Garlie
I tiden som har gått, har jeg hatt løpende kontakt med både leder av AIR, Gry Garlie, så vel som NFIF – Norges Friidrettsforbund. Forbundet er jo med på rådgiversiden,
kostnader, oppmåling, i det hele tatt, fremgangsmåten. Vi er selvsagt optimister, hvis ikke ville jeg ikke ha jobbet med dette. Arbeidsgruppa er nå redusert til to mann,
undertegnede og Viktor Evensen, hvor vi jobber videre med prosjektet som om at det blir innfridd. Det vil være hovedstyret som vil stå som eier av prosjektet, og at vi både
rapporterer og samarbeider med dem. Noe styre for en fremtidig friidrettsgruppe venter vi med, av naturlige årsaker (det eksisterer jo fortsatt ikke noe friidrettsanlegg).
 
Spilles inn Asker kommunes nye arealplan
Vi er innforstått med at vi må spille inn dette til planutvalget, men det har vi også gjort, via Gry Garlie, som skal ha videresendt våre dokumenter. Vi ser også realismen i at det
blir vanskelig å avsette og derav også innfri ønske, området til friidrettsanlegg der vi har vårt primære ønske. Det skjønner vi vil komme i konflikt med Jordvernloven (du ser det
uvalgte område på vedlagte skisse). Vi er derfor nødt til å se hvordan arealplanene ser ut, om hva som er satt av til idrett, til landbruk, til boliger, skole, eldreomsorg osv., før vi
kan felle inne et nytt primærønske.

Brosjyrer på den nye kommuneplanen 2020 – 2032
På venstre side av din presentasjon ligger forsiden på en brosjyre/dokument som heter nettopp «Kommuneplan Asker kommune 2020 – 2032» - jeg vet ikke om denne er
tilgjengelig noe sted, eller om du har mulighet til å sende meg din PP-presentasjon som et vedlegg på e-post.
 
Spille inn til så mange som mulig
Jeg prøver å spille inn til så mange som mulig innenfor dette utvalgsområdet, for nettopp å gjøre informasjonen mest mulig tilgjengelig hos de som er involvert.  Vi vet at fristen
var 15. september, men den hadde ikke vi på noen måte muligheter til å rekke uansett, men jeg forsto det vel sånn at «cut-off-datoen» var noe fleksibel. Til slutt kan vi
informere om at vi også har løpende kontakt med Viken fylkeskommune og konsulent, Espen Andersen
 

Med Vennlig hilsen
Asle M. Lien -leder av prosjektgruppa «Revitalisering av Graabein friidrett»

Telefon 9931 6248
2 vedlegg
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Til Asker Kommune Dato: 7.4.2020.
Planavdelingen
Postboks 353
1372 Asker

STORSANDVEIEN 31. GNR 15/BNR. 1.
INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Oppdragsgiver: Gunvor Bjerlands arvinger v/ Ellaug Bjerland
Konsulent: Hartmann Arkitekter AS
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INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. BAKGRUNN 2
2. EKSISTERENDE FORHOLD 3
3. PLANSTATUS 6
4. FORSLAG TIL ENDRING AV KOMMUNEPLANEN 7

1. BAKGRUNN

Eiendommen ligger i tidligere Hurum kommune, som nå er innlemmet i Asker kommune.
Vi har tidligere arbeidet med reguleringsforslag for eiendommen. Oppstartsmøte med Hurum
kommune ble avholdt 28.02.2012, og oppstart ble varslet 4 juli 2013. I påvente av teknisk
tilrettelegging ble planarbeidet stilt i bero, og gjenopptatt med nytt innsendt planforslag den
22.01.2019. Foreløpig ubehandlet.

I forbindelse med kommunesammenslåingen, og den forestående rulleringen av en felles
kommuneplan, ønsker vi med dette å komme med innspill til rulleringen.

Eiendommen er delvis regulert, og ligger innenfor et område disponert til ”Annet byggeområde-
Nåværende” i gjeldende kommuneplan.

Eiendommen er en del av et område med eksisterende boliger og fritidsbebyggelse avvarierende
alder og utforming. På eiendommen ligger en bolig oppført i 1925. Boligen har særpreg, og omtaltes i
tidligere kommunedelplanen for Storsand som verneverdig. Det ligger også garasje og uthus på
eiendommen som ikke er vurdert som verneverdige.

Planarbeidet er stilt i bero i påvente av at infrastruktur blir løst.
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2. EKSISTERENDE FORHOLD

Beliggenhet, avgrensing og størrelse

Eiendommen ligger på Storsand inntil FV 281.

Størrelsen på eiendommen er i overkant av 7 da.
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Eiendommen vinter og sommer

Eiendommen omgis i vest av FV 281, i nord mot en felles atkomst, i øst eksisterende bebyggelse og i
syd en bekkedal.

FV 281 ved eksisterende avkjøring. Busstopp i nord.

Bebyggelse

Eksisterende bolig
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Topografi, solforhold.

En solrik og opparbeidet hage omkranser i dag eksisterende bolig. Eiendommen heller svakt mot øst
og Oslofjorden. En mindre bekk følger eiendommen mot syd.

Grunnforhold, biologisk mangfold og arkeologiske undersøkelser.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført:

- Grunnundersøkelse utført av Multiconsult viser at det er gode grunnforhold for ny bebyggelse.
- Undersøkelse av biologisk mangfold utført av Biofokus AS viser ingen spesielle forekomster

som kan ligge til hinder for utbygging.
- Buskerud Fylkeskommune har utført rapport med arkeologisk registrering. Det er ikke påvist

funn som vil påvirke en utbygging av området i særlig grad.

Eiendomsforhold

Grunneier er Gunvor Bjerlands arvinger v/ Ellaug Bjerland.

Trafikkforhold, adkomst, vegsystem

Eksisterende avkjørsel fra FV 281 i nordenden av planområdet foreslåes benyttet og flyttet noe lenger
mot syd for å få bedre stigningsforhold internt i området.

Støy

Støyvarselkart Statens vegvesen

Eksisterende og fremtidig bebyggelse ligger i gul sone/ vurderingssone for støy langs FV 281. Det
forutsettes derfor at det utarbeides støyrapport for å dokumentere eventuelle nødvendige tiltak.

Skole og barnehage

Hurum har et variert barnehagetilbud - både i driftsform, satsingsområde og størrelse.

Barnehager i området er:
Ødegården barnehage 1–6 år, 2,3 km fra Storsandveien 31
Slingrebekken, 1–6 år, 6,5 km fra Storsandveien 31
Bjørndalen gårdsbarnehage,1-6år, 6,7 km fra Storsandveien 31

I tillegg finnes det 2 familiebarnehager i nærområdet.
Hurum kommune har 100% barnehagedekning.
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Elever som bor på Storsand hører til Sætre skolekrets –det innebærer skolegang på Sætre ved Sætre
barneskole for barnetrinnet (1-7. trinn) og Grytnes ungdomsskole for ungdomstrinnet (8-10. trinn).
Elevene i området tar buss til skolen da avstanden til skolen er mer enn 4 km. (2 km. for 1. trinn).

Handel og service
Det er 6,4 km til Sætre med handel- og servicetilbud.

Offentlig kommunikasjon

Det finnes et busstopp omtrent 100 m nord for områdetmed forbindelse til Sætre og andre offentlige
og private servicetilbud.

Storsand er et attraktivt område fordi pendleravstanden til Oslo- og Drammensområdene er
akseptable. Tverrforbindelsen under Oslofjorden gjør at Storsand har et stort nærområde, og man når
60 % av Norges befolkning i løpet av 1 1/2 time.

Friluftsområder, turstier, turveier

Innenfor tilstøtende reguleringsplan for Storsand Strand er det avsatt et LNF-område langs sjøen som
kan nåes fra planområdet enten langs bekkedalen syd i området eller om bussholdeplassen lenger
nord og ned Fjellveien. Store, sammenhengende skogsområder ligger lenger vest, og langs fjorden er
det en rekke rekreasjonsmuligheter lenger mot nord og syd.

3. PLANSTATUS

Eiendommen er delvis regulert Kommuneplanen

Eiendommen er delvis regulert (se kartutsnitt til venstre), og ligger innenfor et område regulert i planen
for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 (plan ID 2142). Det er langt ned til fremtidig tunelltrase, og
vanlig byggevirksomhet vil ikke ha betydning. Men det må tas hensyn ved brønnboring og andre
dyptgripende tiltak.
I tidligere kommuneplan for Hurum 2018 –2030 er arealet disponert til blandingsformål nåværende
boligbebyggelse / nåværende hytteområde.
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I forhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, vil en utbygging som
ligger tett på bussholdeplass bidra til å styrke trafikkgrunnlaget. Det er også gangavstand til
dagligvareforretning.

Miljøvennlige energiløsninger bør utredes og et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter
til strøm.

Viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. Trafikksikker
atkomst for gående og syklende bør vektlegges, og kommunen bør vurdere tilretteleggingstiltak for å
sikre tilgjengelighet til kollektive transportmidler.

4. FORSLAG TIL ENDRET KOMMUNEPLAN.

Storsand er et område som uten tvil vil kunne bli et betydelig tilskudd til befolkningsveksten i
kommunen, og det er i tidligere kommuneplan for Hurum avsatt store områder med tanke på fremtidig
utvikling. Forslagstiller ønsker med dette å gi et innspill til kommuneplanen hvor denne eiendommen
vurderes som et verdifullt bidrag til fortetting på Storsand, og at utviklingen av fremtidig infrastruktur
innbefatter dette området.

I tidligere planarbeid er boligkapasiteten vurdertsom vistnedenfor.

I nærliggende annen ny boligbebyggelse er utnyttelsen foreslått til BYA 25%. Dette er også lagt til
grunn for ny boligbebyggelse innenfor områdeti vårt planforslag og synes å gi en kapasitet på 5-10
boliger, 5 eneboliger eller 10 boliger bygget som tomannsboliger.

Vi ber derfor om at området i kommuneplanrevisjonen disponeres til ny boligbebyggelse med
kapasitet for10 boliger.



Asker kommune
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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-til-kommuneplanens-
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.

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/


Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Hagen Maskin AS
Kontaktperson: Anders Hagen
Adresse: Eternitveien 44, 3470 Slemmestad
Telefon: 95 15 43 15
E-post: anders@hagen-maskin.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Ingeniørservice AS
Kontaktperson: Jonas Grytnes
Adresse: Broen 5D
Telefon: 40 03 47 83
E-post: jg@ingserv.no



2. 1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnpill 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.

- Innspill omhandler etablering av massedeponi for
overskuddsmasser av rene naturlige masser. Utvikling og
byggeaktivitet fører til utfordringer med massehåndtering og
behov for deponier til overskuddsmassene. Kommunene må
samarbeide om massehåndteringen på regionalt nivå ved store
infrastrukturprosjekter. Det er et stort behov for flere
deponiområder og dette området kan dekke et stor behov de
neste årene.

- Med hensyn til klima er det en fordel at avstander fra
byggeområder til massedeponi er kort slik at tung transport
ikke går over store avstander.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de
prioriterte vekstområder. Redegjør for aktuelle
transportløsninger.

- Nærmeste vekstområde er Sætre og det kan være aktuelt at
massedeponiet får overskuddsmasser fra utvikling av Sætre.
Området ligger langs Fylkesvei 289 ( Åsheimveien) , en
hovedvei mellom Svelvik og Sætre. Transport til området er
på en godt opparbeidet fylkesvei som tåler denne type
transport.

2. 2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Hovedsakelig er det tiltakshaver og grunneier som er daglig leder i
Hagen Maskin AS som har et stort behov for et godkjent massedeponi
for håndtering av rene masser fra deres egen virksomhet. Området
ligger godt tilknyttet deres arbeidsområder, i tidligere Hurum
kommune, slik at transport vil være kortest mulig. Området er blir i
dag ikke benyttet til annen virksomhet og grunnet utforming av
eiendommen egner den seg som massedeponi for å fylle opp og planere
ut. Det åpnes for mulig etterbruk av området som landbruksareal.

Det ble tidligere i 2019 utarbeidet og oversendt et planinitiativ
til Hurum kommune om oppstart av reguleringsplan for Deponi
Holtebrekk. Som svar fra kommunen kommer det frem at all
planinitiativ som er i strid med overordnet plan avvises av
administrasjonen og de anbefaler at det sendes inn innspill til
rullering av kommuneplanen først og fremst for å få avsatt området
til et potensielt massedeponi. Dersom området blir avsatt til
fremtidig massedeponi i kommuneplanens arealdel vil det senere
igangsettes reguleringsplan ihht. kommuneplanen.



2. 3 Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger ved Holtebrekk, mellom Klokkarstua og Sætre i
tidligere Hurum kommune. Området ligger på sørøstsiden av
Åsheimveien, Fylkesvei 289 og utgjør ca. 50 daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som
underlag.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som
underlag.



Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende
reguleringsplan som underlag.

2. 4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr. /bnr. Adresse Hjemmelshaver

301/12 Tiltakshaver

360/1 Åsheimveien,
Fylkesvei 289

Offentlig

Andre eiendommer som kan bli berørt er Gbnr. 301/13 og 301/566 som
inkluderer en eksisterende adkomstvei til Fylkesvei 289.
Hovedsakelig er det gbnr. 301/12 som ønskes avsatt til fremtidig
massedeponi.

2. 5 Dagens arealbruk

Arealet står i dag ubrukt som et åpent området med stedvis tett skog
og vegetasjon. Det er ingen spesifikk bruksområde til arealet i dag.



2. 6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil tiltaket
påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kult
urmiljøer

Det er
gjort funn
av ulike
fragmenter.
Disse er
fjernet.

Ca. 100
meter
sørvest for
planområdet,
ute på
jordbruksare
alene.

Det er kjente
forekomster i
området.

Biologisk
mangfold

Det er ikke
registrert
viktige
naturtyper
eller
truede
arter i
området.

Vassdrag Det er
ingen store
vassdrag i
nærområdet,
men det
vises flere
mindre
bekker,
samt myr
ved
området.

Nordre del
av
planområdet.

Det må legges til
rette for god
drenering/overvannsh
åndtering.

Marka Marka blir
ikke
berørt.

Strandsonen Ingen
strandsone.

Matjord Planområdet
er
registrert
til dyrkbar
jord.

Hele
planområdet.

Dyrkbar jord skal
ivaretas ved å
omdisponere jorden.
Enten samles dyrkbar
jord i ranker og
benyttes som topplag
etter ferdigstilt



deponi, eller så
flyttes dyrkbar jord
til omkringliggende
jordbruk.

Friluftsområder Øst for
planområdet
er det
turstier i
området ved
Stikkvannsk
ollen. Det
er ingen
friluftsomr
åder
innenfor
planområdet
.

Turstien
ligger ca.
50 meter øst
for
planområdet.

Tiltaket vil ikke
komme i konflikt med
turstien.

2. 7 Områdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand i km.

Ikke
relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

X

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

X

Adkomst fra offentlig veg 1 meter

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

X

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

X

Avstand til strandsonen X

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

50 meter



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

50 meter

Området Holtebrekk består for det meste av gårdsbruk med store
jordbruksområder og skogfelt. I området ligger Steinerskolen med 1-
10 trinn, samt Steinerbarnehage på nordsiden av Åsheimveien,
Fylkesvei 289. Steinerskolen ligger kun 50 meter fra Åsheimveien.

Ved etablering av massedeponi i området vil det få virkninger for
beboere i området som forurensning i form av støy og støv fra
virksomheten, samt noe økt trafikk på Åsheimveien.

Figur 4 - kartutsnitt med flyfoto som underlag.

2. 8 Fareområder

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

Tema Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken påvirkes
av fareområder



Ras og skred 150 meter Tiltaket vil ikke
påvirkes av ras og
skred området.

Grunnforhold Ukjent

Overvann/flom Ukjent

Flo Ingen fare.

2. 9 Bebyggelse og utnyttelse

Det skal ikke etableres bebyggelser som del av tiltaket. Når det
gjelder utnyttelse av tomten ønskes det at hele eiendommen avsettes
til massedeponi. Skråninger skal løses på egen tomt og avrenning
skal sikres på egen tomt.

2. 10 Trafikk og adkomst

Det er i dag en adkomst direkte til eiendommen, men utformingen er
ikke tilfredsstillende for større kjøretøy. Det må etableres ny
adkomst til området enten fra eksisterende avkjørsel eller ny
avkjørsel.

Figur 5 illustrerer 3 ulike områder hvor adkomst kan løses.

1. Eksisterende avkjørsel til Sørliveien som i dag gir adkomst til
4-5 boliger. Avkjørselen er tilfredsstillende og videre
tilkomst til planområdet kan løses, men det vil påvirke de
eksisterende boligene med trafikk av tyngre kjøretøy.

2. I dag er det en mindre avkjørsel som er benyttet til
deponering/lagring av noe masser. Utformingen er ikke
tilfredsstillende for tunge kjøretøy og må opparbeides etter
krav til tyngre kjøretøy. Siktforholdene er svært gode.

3. For å gi avstand til Steinerskolen kan avkjørsel løses lengst
nord i planområdet. Her vil det oppnås gode siktforhold og gode
arealer for avkjørsel.



Figur 5 – mulige adkomster til området.

Det antas at virksomheten vil føre til liten endring på
trafikksituasjonen. Årsdøgntrafikken på Åsheimveien er 3000, hvorav
andelen lange kjøretøy/tunge kjøretøy er 11%. Grunnet virksomheten
ved Verket, lengre vest for området, er det allerede høy andel
tyngre kjøretøy som benytter Åsheimveien som en hovedtransportsvei.
Ved etablering av massedeponi ved Holtebrekk utgjør dette en lav
økning av tungtransport i området. Området har god sikt og er
oversiktlig. Ettersom Steinerskolen ligger like ved antas det at
Åsheimveien forbi planområdet benyttes som skolevei. Trafikale
tiltak mot sikring av barn og unge vil være et svært viktig tema som
må vurderes.

2. 11 Terreng

Det er en høydeforskjell på ca. 16 meter fra høyeste punkt i sørvest
og laveste punkt i nord. Åsheimveien ligger ca. 3 meter lavere enn
høyeste punkt, men avkjørsel og tenkt massehåndteringsområde skal
være på ca. samme kotehøyde.

Gjennomsnittlig terrengoppfylling vil ligge på ca. 5-6 meter. Som
vist i figur 6 vil bredde på massedeponiet være ca. 150 meter bredt
og ca. 350 meter langt. Det er beregnet en masseoppfylling i
underkant av ca. 250. 000 m3 fordelt på ca. 50 daa.



Figur 6 – terrengsnitt som illustrere mulig terrengoppfylling.

2. 12 Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utvikles og
kjenner dere til utfordringer som kan hindre ønsket fremdrift.

I første omgang søkes det om innspill til å avsette arealet til et
potensielt massedeponi. Saken må deretter reguleres og det må
utarbeides en reguleringsplan for tiltaket. Det er fortsatt ukjent
om det er store utfordringer til tiltaket. Viktige temaer for
etablering av massedeponi er grunnforhold, berørt naturmangfold,
påvirkninger til nærliggende bebyggelser/områder,

Som et massedeponi er det hensiktsmessig at det følges en etappeplan
for å istandsette oppfyllingen på en riktig måte. Massene må
fordeles og ulike masser egner seg i ulike lag. Som bunnsjikt skal



det deponeres større masser og stein for å etablere et solid
fundament for deponiet. Det kan også være hensiktsmessig å etablere
ytterkantene først, både for å etablere en solid støtte/ramme rundt
deponiet som beplantes underveis for å etablere vegetasjon og for å
skjule tiltaket fra nærliggende naboer. Ved beplantning av
skråningene oppnår tiltaket en vegetasjonsskjerm som fungerer som en
støy- og støvskjerm.

2. 13 Økonomi

Det er ikke vurdert økonomiske konsekvenser for kommunen, men det
anses at etablering av massedeponi ikke vil gi noen negativ virkning
for økonomien til kommunen.

2. 14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1: 5000





Fra: Knut Holter [Knut@eiendomssenter.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Rune Sandsether [postrune@online.no]
Sendt: 09.07.2020 15:41:38
Emne: Vedr. Innspill til kommuneplanens arealdel - Asker kommune.
Vedlegg: image001.jpg; 4215_001.pdf

Vi har fått opplyst at fristen med å komme med innspill til kommuneplanens
arealdel er 1. august 2020.
 
Vi vil på vegne av grunneier Rune Sandsether, eier av gnr. 306, bnr. 1 og gnr. 303,
bnr. 2 i Asker kommune, fremme innspill til kommuneplanens arealdel.
 
Vedlegger et situasjonskart som viser ca. 170 daa som grunneier ønsker å
få regulert til næringsområde med adkomst fra Tofteveien. Omsøkt området som
utgjør ca. 170 daa utgjør «annet» areal og er ikke dyrkbar mark
 
Det fremtidige nye næringsområdet ligger rett øst for næringsområdet, gnr. 306,
bnr. 36 som grunneier Rune Sandsether solgte til KI Eiendom AS for ca. 4 år siden.
Det er allerede solgt flere næringstomter i Klokkarstua Næringspark, som brutto
var på 70 daa og netto salgbare tomter på ca. 50 daa. Klokkarstua Næringspark
er et forholdsvis lite område og i løpet av de neste 5-10 årene vil behovet for
næringstomter være enda større enn nå. Det vil være er behov for ytterligere
næringsarealer i denne delen av kommunen.
 
Det er flere store boligprosjekter under planlegging i denne delen av Asker
kommune, noe som også vil medføre større behov for arbeidsplasser i nærheten
av hvor folk bor. Det oppfattes som svært miljøvennlig at folk kan bo og arbeide
med kortest mulig avstand mellom hjem og arbeidsplass.
 
Vi ber om tilbakemelding at vårt innspill er notert hos dere og håper at den videre
prosess tar kortere tid, enn det Rune Sandsether opplevde med gbnr. 306/36, som
tok ca. 15 år.
 
Vi ser frem til å høre fra dere.
 
Med vennlig hilsen
 



 
Knut Holter
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF - Næringseiendom
Mobil: +47 952 72 522
Sentralbord: +47 32 21 33 00
E-mail: knut@eiendomssenter.no
 
Besøksadresse: Nedre Storgate 19, 2.etg.
Postadresse: Postboks 390, 3001 Drammen
Næringsmegling - Utleie - Kjøp/Salg - Søk - Markedsvurdering/Rådgivning
Se vår hjemmeside: www.eiendomssenter.no
Eiendomssenteret er et 100 % eiet datterselskap av Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS.
 

 

mailto:knut@eiendomssenter.no
http://www.eiendomssenter.no/
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1. KONTAKTINFORMASJON
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Svelviksand AS
Kontaktperson: Kristin Husebø Hestnes(daglig leder Svelviksand AS)
Adresse: Fjordveien 20, 3490 Klokkarstua
Telefon: 971 29 111
E-post: post@svelviksand.no/ kristin@svelviksand.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Asplan Viak AS
Kontaktperson: Kai Lande
Adresse: Postboks 24, 1300 Sandvika
Telefon: 417 99417(resepsjon) / 952 35 247 (privat)
E-post: asplanviak@asplanviak.no/ kai.lande@asplanviak.no
Referanse ved henvendelse: «Oppdrag 625168»

2. AREALINNSPILLET OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

2.1. Arealinnspillet og mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
Kommunen har valgt ut seks av FNs bærekraftsmål og med bakgrunn i disse definert
satsningsområder i kommuneplanen. Ut fra dette er det definert hovedmål,delmål og strategier.

I tilknytning til disse målsettingene knytter tiltakshaver følgende kommentarer:

Tiltakshaver ønsker å skape ny og økt aktivitet i sandtaksområdet på Verket basert på en gradvis
videreutvikling av dagens virksomhet. Verket ligger sentralt i Oslofjordområdet i forhold til transport
på sjø, og området kan være attraktivt for ulike typer næringsvirksomhet hvor beliggenhet ved sjø er
viktig. På sikt vil dette kunne bidra til et både et økt antall arbeidsplasser i området
Verket/Klokkarstua, og større mangfold i arbeidsplassene.

Verket ligger i en del av Asker kommunesom oppfattes som lite sentral. Dette gjenspeiles i bl.a.
demografiske data og sysselsetting i gamle Hurum kommune. Denne delen av kommunen har
fødselsunderskudd, stor utpendling og en svak befolkningsvekst. Området ligger ikke i tilknytningtil
overordnet nasjonal transportinfrastruktur på land.

Et viktigmål i kommuneplanen er å skape bærekraftige byer og samfunn. Klokkarstua og Verketer
definert som nærsenter i kommuneplanen. Klokkarstua var fram til 2012 Hurum kommunes
administrative senter. Skibindingsprodusenten Rottefella hadde produksjon på Klokkarstua fram til
2019. Klokkarstua helsetun planlegges nedlagt.

Tilgang til lokale arbeidsplasser er sentralt for å kunne oppnå langsiktige mål om bærekraftige
samfunn. Tiltakshaver har gjennom selskapet Svelviksand gjennom en årrekke drevet med næring på
Verket. Det ersandforekomsten som i sin tid ga opphav til «tettstedet» Verket. Den dag i dag gir
forekomsten grunnlag for mange arbeidsplasser i området Verket/Klokkarstua; både direkte ved de
som er ansatt i virksomheten, og ved at mange leverandører og transportører er knyttet til
virksomheten. Sandforekomsten er også viktig for annen næring i området. Buskerud Betong eri dag
en av de største private arbeidsplassene igamle Hurum kommune, og denne virksomheten henter
mye av sitt råstoff fra det lokale sanduttaket.

mailto:post@svelviksand.no
mailto:asplanviak@asplanviak.no
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Innspillet vil bidra til å nå kommunens satsingsområder innenfor blant annet bærekraftige byer og
samfunn, handling mot klimaendringene og innovasjon, samt innen digitalisering og næringsutvikling.
Tiltakshaver fremhever følgende:

- Innspillet tilrettelegger for økt egenandel av arbeidsplasser
- Innspillet tilrettelegger for lokalt tilpasset næringsliv som bidrar til god tettstedsutvikling og

arbeidsplasser i alle deler av kommunen, bl.a. for å motvirke økt transportbehov.
- Innspillet gir langsiktige muligheter for å styrke sammenhengende grøntområder og et

turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og aktiviteter både i nærmiljøet og langs kysten.
- Innspillet omfatter videre utvinning av mineralressurser samtidig med at det tilrettelegger

for etablering av annen næringsvirksomhet.

I særlige viktige føringer og rammer som ligger til grunn for utarbeidelsen avkommuneplanens
samfunnsdel inngår blant annet regional plan for areal og transport, samt regional plan for
masseforvaltning. Regional plan for masseforvaltning i Akershus har målsettinger om å

- Sikre byggeråstoff og uttaksområder
- Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering
- Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
- Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport.

Kommunen skriver om masseforvaltning under hovedmål «bærekraftige byer og samfunn: Utvikling
og byggeaktivitet fører til utfordringer med massehåndtering og behov for deponier til
overskuddsmassene. Kommunenes råstoff- og mineralressurser skal sikres. Kommunene må
samarbeide om massehåndteringen på regionalt nivå ved store infrastrukturprosjekter.

Svært store massevolum transporteres i dag på vei ut av Osloområdet, både fra store og små
byggeprosjekter. Det er under planlegging flere store infrastrukturprosjekter i Oslo-området som vil
innebære et svært stort masseoverskudd i regionen. Av forventede prosjekter inngår blant annet
utbygging av ny E18 med flere tunnelstrekninger og bygging av nye tunneler for jernbane og t-bane i
Oslo. Prosjektene har ulike løsninger på hvordan massene håndteres, og det er etterspørsel etter
områder hvor masser kan lagres og gjenvinnes. I dag blir gravemasser og tunnelmasser mv. i mindre
grad gjenvunnet og foredlet for videre bruk. Både reine og forurensede gravemasser transporteres ut
fra Osloområdet, og det er i noen grad liten kontroll med hvor massene tar veien. Tiltakshaver mener
Verket er et område som kan være godt egnet til å lagre, gjenvinne og foredle masser i en regional
skala, samtidig som en kan utnytte sjøen som transportakse. Dette vil redusere utslipp knyttet til
massetransport, redusere massetransport på vei og kunne gi en forutsigbarhet i hvordan masser kan
håndteres.

Kommunen har i kommuneplanen definert områder for logistikk knyttet til Rv 23, samt område for
industri/lager på Tofte. På sikt kan det gamle uttaksområdet på Verket komplettere
næringsstrukturen i kommunen ved at virksomheter knyttet til sjø og byggeråstoffkan etableres
innenfor dette området.

2.2. Beliggenhet i forhold til senterstruktur, prioriterte vekstområder og
transportløsninger

Innspillet omfatter et forslag om arealbruksendring som i liten grad er direkte knyttet opp mot
kommunes senterstruktur. Forslaget omfatter arealkrevende næringsvirksomhet med transport på
sjø som viktig transportvei.

Verket og Klokkarstua er angitt som nærsentra i kommuneplanen. Verket/Klokkarstua utgjør ikke et
prioritert vekstområde i kommunen. Kommuneplanen viser samtidig betydelige ubebygde
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boligarealer i området. Området er nært knyttet opp mot Svelvik sentrum med Svelvikferga, og
Svelvik/Verket/Klokkarstua kan utgjøre en akse på tvers av Drammensfjorden som bør kunne utvikles
for å skape lokal vekst og et langsiktig bærekraftig lokalsamfunn på tvers av kommunegrensene.

Innspillet omfatter blant annet etablering av ny infrastruktur for transport på sjø, og det er
tiltakshavers intensjon at hovedtyngden av transportvolumet til og fra de områdene som er omfattet
av kommuneplaninnspillet kan gjøres via sjø. Området er i dag knyttet direkte til Fv. 289 Fjordveien
med eksisterende atkomst, og denne ønskes opprettholdt. Senere planprosesser må avklare i hvilken
grad Fjordveien kan ha kapasitet til å håndtere en eventuell økning i trafikk knyttet til
næringsområdet.

3. KORT PRESENTASJON AV AREALINNSPILLET

3.1. Bakgrunn og hensikt
Svelviksand har en over 100 år lang historie med masseuttak på Verket i Hurum. Årlig utvinnes det
omkring 850000tonn sand fra området. Sanden transporteres i hovedsak ut via båt til bruk i
Oslofjordområdet. Sandforekomsten strekker seg ned til en dybde på ca. 300 meter under havnivå.

Med dagens uttakshastighet, og innenfor gjeldende driftskonsesjon, er det gjenværende ressurser til
ca. 10 års drift av sandtaket. Dette tidsperspektivet kan bli vesentlig forlenget ved endringer i
driftskonsept, eller dersom en større andel av den gjenværende sandressursen tillates tatt ut. Det er
utarbeidet ny driftsplan for området i 2019.

Uttaksområdet omfatter et areal på totalt 941 dekar. Innenfor den delen av uttaksområdet som er
regulert til råstoffutvinningkan det tas ut sand ned til kote +2,5. Ved avslutning av sandtaket skal det
gjøres istandsetting innenfor rammene av driftskonsesjon og gjeldende reguleringsplan.
Driftskonsesjonen baserer seg på at området kan være egnet for byggegrunn ved avslutning av
virksomheten.

Uttaksområdet eret anleggsområde som ikke er åpen for allmenhetens ferdsel. Området er delvis
gjerdet inn.

Sand skipes i dag ut fra området via et utlasteranlegg i Vollebukta. Sanden transporteres på
transportbånd ut til båt. Transport av sand med båt er en miljøriktig og effektiv transportform.
Utlasteranlegget ligger i et område med høye naturverdier og i etområde med potensielt høy verdi
til friluftsbruk. Vollebukta er svært grunn, og det er behov for jevnlig mudring i området for å
opprettholde drift. Naboskapet opplever ulemper med anlegget knyttet til blant annet motorstøy og
selve opplastingen på båt. Svelviksand spiller derfor inn at dette utlasteranlegget kan legges ned og
fjernes dersom det etableres et nytt kaianlegg i Dramstadbukta. I motsetning til Vollebukta er
Dramstadbukta dyp, og det er derfor mulig å etablere et kaianlegg med et videre bruksområde i
dette området.
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Figur 1. Utlasteranlegg i Vollebukta.

Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2014, etter et langvarig planarbeid. Spørsmål om etterbruk
ble berørt i planarbeidet, men til grunn for planvedtaket lå det til grunn at dette spørsmålet måtte
avklares i senere planprosesser. Spørsmål om en ny sjøtilknytning på nordsiden av Verket-halvøya (i
Dramstadbukta) ble også vurdert i dette planarbeidet, men ble av ulike årsaker (blant annet knyttet
til friluftsinteresser og uavklart spørsmål om etterbruk av området) forkastet. Planbeskrivelse,
sammen med deler av dokumentasjonsgrunnlaget for konsekvensutredningen som ble gjennomført i
forbindelse med dette reguleringsplanarbeidet, ligger vedlagt dette planinnspillet.

Tiltakshaver har som mål å etablere annen virksomhet på deler av området mens sandtaket fortsatt
er i drift. Det er også en ønskelig å redusere det årlige sanduttaket, innskrenke uttaksområdet og i
større grad foredle sandressursen lokalt. Områdets størrelse og beliggenhet gjør at det på sikt kan
være egnet til flere typer virksomheter knyttet til næringsutvikling.

Innspillet må sees på som en første fase i en videreutvikling og aktivisering av uttaksområdet til ny
virksomhet/bebyggelse. For tiltakshaver er det svært viktig at utviklingen skjer gradvis og over tid, og
at ny bruk av områder kan etableres gradvis ettersom omfanget av sanduttaket reduseres.

3.2. Fire delområder
Innspillet omfatter følgende delområder:

- Disponering av areal til kaianlegg i Dramstadbukta nord for verket (DELOMRÅDE A)
- Disponering av areal til råstoffutvinning, mottak av gravemasser/steinmasser for gjenvinning,

permanent lagring og foredling (DELOMRÅDE B).
- Disponering av areal til landbruks-, natur- og friluftsformål med tillatelse til mottak av

gravemasser for oppfylling og istandsetting (DELOMRÅDE C)
- Disponering av areal til næringsvirksomhet (DELOMRÅDE D)
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Figur 2. Oversikt over de ulike delområdene som er omfattet av innspillet. I bakgrunnen er det vist gjeldende
kommuneplan og grunnkart.

Arealbruksendringene fremmes som et samlet arealinnspill til kommuneplanen.

3.2.1. Delområde A
Delområde A omfatter disponering av område til havn (SOSI 2040), område til havneområde i sjø
(SOSI 6220) og område til LNF (SOSI 5100).

Hensikten med innspillet er å etablere en dypvannskai i Dramstadbukta som kan erstatte Svelviksand
sin eksisterende utlasteranlegg for utskipning av sand i Vollebukta. Anlegget i Vollbukta ligger i et
gruntvannsområde hvor det er behov for regelmessig mudring for å opprettholde dagens
skipstrafikk.

Hensikten med etablering av en dypvannskai i Dramstadbukta er å tilrettelegge for en ny bruk av
dagens uttaksområde for sand. Svelviksand ønsker at dette kaianlegget kan nyttes både til
uttransport av sand, inntransport av gravemasser og steinmasser, samt kunne fungere som en
sjøatkomst til eksisterende og foreslåtte næringsarealer i tilknytning til området. Svelviksand ønsker
å i større grad foredle sandressursen lokalt, og ser blant annet på muligheten for å etablere
produksjon av betongprodukter som kan supplere produksjonen til den etablerte virksomheten
Buskerud Betong. Transport av betongprodukter sjøveien gir mulig tilgang til et større regionalt
marked enn transport på vei gjør. I et lengre perspektivkan kaianlegget også få andre funksjoner
knyttet til utvikling av øvrige deler av området som i dag er i drift som sandtak. Et nytt kaianlegg
ansees viktig for å redusere belastning på lokalt veinett knyttet til etablering av ny virksomhet, og for
å fjerne miljøulemper knyttet til dagens utlasteranlegg i Vollebukta.

En ny dypvannskai vil bli liggende i et område som i dag er i bruk til flere typer friluftsaktiviteter. Det
foreslås at det avsettes et område i ca. 150 meters bredde til havn, med et havneområde i sjø i
tilknytning til dette. Dette utgjør en liten del av strandsonen i Dramstadbukta. For å opprettholde
dagens sti/turveiforbindelse langs Dramstadbukta foreslås det at det anleggs en kulvert over en
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atkomst til området fra dagens råstoffutvinningsområde. Kulverten kan etableres ved at
sandressursen i området fjernes før det bygges kulvert som fylles over for reetablering av terreng,
stiforbindelse og vegetasjon.

Figur 3. Illustrasjon av mulig dypvannskai i Dramstadbukta. Kjøreatkomst inn til området er vist med en
kulvertløsning gjennom dagens LNF-område nord for uttaksområdet for sand.

3.2.2. Delområde B
Delområde B omfatter i sin helhet deler av arealet som i dag er disponert til område for
råstoffutvinning i kommuneplan. Ressursen innenfor området er delvis utvunnet, men i deler av
området (del av området som er eid av Oslo kommune) gjenstår ressurser som kan tas ut innenfor
rammer av gjeldende reguleringsplan.

Tiltakshaver foreslår at formål råstoffutvinning opprettholdes, og kombineres med formål
massegjenvinning og masselagring (SOSI 1800 - kombinert bebyggelse og anleggsformål). Dette vil gi
mulighet for å –etter at sandressursen er utvunnet –kunne motta masser til området som kan
sorteres og foredles i området. De massene som ikke kan få ny samfunnsnyttig bruk, kan nyttes til å
fylle opp området og helt eller delvis reetablere et naturlig terreng i området. Området er i dag ikke
tilgjengelig for allmenheten. På sikt vil området igjen kunne gjøres tilgjengelig til andre bruksformål.
Området vil –sammen med delområde C –kunne ha stor kapasitet til å motta, gjenvinne og
permanent lagre masser. Området vil kunne fylle en etterspurt regional funksjon for håndtering av
overskuddsmasser i Osloområdet og vil i et regionalt perspektiv kunne redusere behov for
massetransport på vei.

3.2.3. Delområde C
Delområde C omfatter et område som i gjeldende kommuneplan er vist som LNF-område. Innenfor
området er det en blandet reguleringssituasjon, men store deler av området har en regulering og
bruk som gjør at området i praksis ikke er tilgjengelig for allmenheten. Utvinning av sand innenfor
området er avsluttet, men i store deler av området er det tillatt med midlertidig lagring og
behandling av masser tilknyttet anlegg for råstoffutvinning.

Tiltakshaver ønsker en kommuneplanavklaring på at en innenfor dette området kan heve terrenget
permanent inntil høyde på opprinnelig terreng (før masseuttak) før arealet istandsettes og
revegeteres.
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Tiltakshaver foreslår at arealformål i kommuneplanen (LNF) opprettholdes, men at det gis en
bestemmelse til kommuneplanen knyttet il arealet.

Forslag til bestemmelse: Innenfor området kan det tillates gjenvinning, sortering og permanent
oppfylling med masser. Etter gjennomføring av oppfylling skal terrenget istandsettes til LNF-område.
Det skal utarbeides en illustrasjonsplan for istandsettingen som inkluderer maksimal terrenghøyde
innenfor området. Terrenget skal maksimalt heves til terrenghøyde før masseuttak.

Tiltakshaver anser at en permanent tilbakeføring av området til LNF-område vil kunne reetablere en
mer naturlik terrengformasjon, øke avstanden mellom eksisterende bebyggelse på Verket og område
for råstoffutvinning/næringsvirksomhet, og på sikt gi allmennheten adgang til området. En
permanent oppfylling av dette området kan gjennomføres tidligere enn i delområde B, da området i
dag i liten grad er knyttet til driften av sandtaket.

3.2.4. Delområde D
Delområde D omfatter i sin helhet deler av arealet som i dag er disponert til område for
råstoffutvinning i kommuneplan. Ressursen innenfor området er delvis utvunnet. Området grenser
inn mot eksisterende og planlagt næringsområde. Forslagstiller ønsker primært at området kan
benyttes til næringsvirksomhet knyttet til foredling av lokal sandressurs, for eksempel
betongprodukter. Det er også ønskelig at området kan omfatte andre beslektede
næringsvirksomheter.

Figur 4Illustrasjon av forslag til arealbruksendringer og nedleggelse av dagens kaianlegg i Vollebukta.

Etablering av dypvannskai for
inntransport og uttransport
av produkter. Atkomst via
kulvert under LNF-område

Råstoffutvinning,
gjenvinning og oppfylling av
inntransporterte masser.

Videreføring av LNF-formål.
Tillatelse til gjenvinning og
oppfylling og av inntransporterte
masser. Tilbakeføring til
naturområde etter oppfylling

Næringsareal for lokal foredling
av ressurs, samt beslektet
næringsvirksomhet.

Eksisterende kaianlegg legges ned ved
etablering av ny kai i Dramstadbukta.
Muligheter for økt tilrettelegging for
friluftsliv, kyststi mv.



side11 av 21

4. BELIGGENHET OG STØRRELSE
Innspillet omfatter arealer i tilknytning til eksisterende område for råstoffutvinning på Verket i
Hurum. Innspillet omfatter totalt 404 dekar fordelt på delområder og arealformål som følger:

Tabell 1 Oversikt over kommuneplanformål og arealer.
KOMMUNEPLANFORMÅL SOSI-KODE AREAL (M²)

DELOMRÅDE A:

HAVN 2040 14518

HAVNEOMRÅDE I SJØ 6220 26688

LANDBRUK-, NATUR-OG FRILUFTSFORMÅL 5100 4642

DELOMRÅDE B:

RÅSTOFFUTVINNING, GJENVINNING OG
LAGRING AV MASSER 1800 128902

DELOMRÅDE C:

LANDBRUK-, NATUR-OG FRILUFTSFORMÅL 5100 107874

DELOMRÅDE D:

NÆRINGSVIRKSOMHET 1300 120509

Figur 5. Kartutsnitt over området som viser kommuneplaninnspillet. Kartgrunnlag: Grunnkart.
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Figur 6 Kartutsnitt over området som viser kommuneplaninnspillet. Kartgrunnlag: Eiendomsgrenser og
ortofoto.

Figur 7 Kartutsnitt over området som viser kommuneplaninnspillet. Kartgrunnlag: Grunnkart og gjeldende
kommuneplan.
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Figur 8Kartutsnitt over området som viser kommuneplaninnspillet. Kartgrunnlag: Grunnkart og
reguleringsplaner.

5. EIENDOMS- OG EIERFORHOLD

Tabell 2 Oversikt over hjemmelshavere.
GBNR. ADRESSE HJEMMELSHAVER

DELOMRÅDE A

309/3 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

(umatrikulert sjøareal) - -

DELOMRÅDE B

309/3 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

309/55 RÅDHUSET, 37 OSLO OSLO KOMMUNE

309/189 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

309/79 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

309/508 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

DELOMRÅDE C

309/79 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

309/508 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

DELOMRÅDE D

309/508 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS

309/3 AMTMAND BANGS GT. 7, 3019 DRAMMEN HOFF SANDTAK AS
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6. DAGENS AREALBRUK
Området er i hovedsak regulert til område for råstoffutvinning, og det drives aktivt med uttak av
sand i store deler av det regulerte masseuttaket. Dette området er et område som er stengt for
ferdsel, er betraktet som et avsperret anleggsområde.

Arealbruk i de ulike delområdene er beskrevet under:

6.1. DELOMRÅDE A
Kommuneplanformål:

- LNF-område–gjelder del av delområde A som er på land
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone–gjelder del av delområde A som

er i sjø
Reguleringsplanformål:

- Friluftsformål–gjelder del av delområde som er på land. Reguleringsplan Sandtaksområdet
på Verket (vedtatt 23.9.2014).

- Sjøareal er uregulert.
Dagens bruk av området er i samsvar med planformål i kommuneplan og reguleringsplan.

6.2. DELOMRÅDE B
Kommuneplanformål:

- Råstoffutvinning.
Reguleringsplan formål:

- Råstoffutvinning. Reguleringsplan «Sandtaksområdet på Verket» (vedtatt 23.9.2014).

Dagens bruk av området er i samsvar med planformål i kommuneplan og reguleringsplan.

Direktoratet for Mineralforvaltning har gitt Svelviksand AS konsesjon for uttak av sand ned til kote
+2,5. Eiendom gbnr. 309/55 er ikke omfattet av denne driftskonsesjonen, da det ikke foreligger
utvinningsavtale mellom Oslo kommune og Svelviksand AS. Deler av gbnr. erforeløpigikke berørt av
sandutvinning, og dagens bruk av denne delen er i dag sammenfallende med tilgrensende
LNF/friluftsområde langs nordsiden av Verket-halvøya.

6.3. DELOMRÅDE C
Kommuneplanformål:

- LNF-område.
Reguleringsplanformål:

- Angitt grønnstruktur kombinert med råstoffutvinning. Reguleringsplan Sandtaksområdet på
Verket (vedtatt 23.9.2014).

- Vegetasjonsskjerm. Reguleringsplan Sandtaksområdet på Verket (vedtatt 23.9.2014).
- Kjøreveg. Reguleringsplan Riksveg, Verket, vedtatt 26.11.1985.
- Friluftsområde. Reguleringsplan for Bakkeløkka og Verket, vedtatt 28.11.2000.

Dagens arealbruk er delvis i samsvar med planformål kommuneplan og reguleringsplan.

Delområdet utgjør et areal på ca. 108 dekar. Av dette arealet ligger ca. 80 dekar innenfor område
hvor det har vært tatt ut sand. Dette området er delvis i bruk til mellomlagring av masser i samsvar
med bestemmelser til reguleringsplanformål grønnstruktur med råstoffutvinningi gjeldende
reguleringsplan. Deler av området er tidligere uttaksområde som er delvis naturlig revegetert.



side15 av 21

Figur 9. Typisk arealtilstand innenfor delområde C. Bildet er tatt inne fra sandtaket mot sørøst. Rest av
morenerygg som ligger ut mot Fjordveien sees i bakgrunnen. I deler av området er det tippet utsorterte masser
fra det øvrige uttaksområdet.

Den resterende del av området omfatter deler av gjenværende del av morenerygg mot Fjordveien.
Denne resten av morenen som utgjør grunnlaget for sandforekomsten er bevart nord for Fjordveien,
og danner en tydelig avgrensning mellom uttaksområdet og omgivelsene. I hovedsak er grensen for
arealinnspillet angitt på toppen av denne ryggen, som illustrert i figur. Området er bevokst med skog-
og buskvegetasjon. I og med at sandskråningen ned mot uttaksområdet er svært bratt, og området
for øvrig i hovedsak er i bruk som en del av sandtaksområdet, er området ikke egnet til bruk til
friluftslivsformål. Området er avsperret med et gjerde som følger kanten av uttaksområdet i sør.
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Figur 10. Illustrasjon av hvordan grense for arealinnspill for delområde C er søkt plassert på toppen av
resterende del av morene mot Fjordveien og bebyggelse i sør. Fjordveien ligger på ca. kote 7,5 i området,
toppen av morenen/voll ligger på ca. kote 16 og bunn av uttaksområdet ligger på ca. kote 1-2. Fjordveien 43-47
oppe til venstre i illustrasjonen.
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6.4. DELOMRÅDE D
Kommuneplanformål:

- Råstoffutvinning.
Reguleringsplanformål:

- Råstoffutvinning
Dagens arealbruk er i samsvar med planformål kommuneplan og reguleringsplan.

Figur 11. Eksisterende industriområde til Buskerud Betong. Bildet er tatt mot sør fra toppen av dagens sandtak.
Arealet imellom dagens industriområde og framkant av bildet er omfattet av innspill om arealbruksendring til
næringsbebyggelse.

7. PRINSIPPER FOR VERN
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Sandtaksområdet på Verket (vedtatt 2014) ble
det gjennomført en konsekvensutredning, hvor relevante utredningstema ble belyst.

Nedenfor gis en tabellarisk oversikt over tiltakets mulige påvirkning på ulike miljøtema.

Tabell 3 Oversikt over miljøtema.
TEMA HVA AVSTAND HVORDAN VIL TILTAKET

PÅVIRKE VERNEINTERESSER?

Kulturminner/kulturmiljøer - - Arealinnspilletkommer ikke i
direkte berøring med
automatisk fredede
kulturminner, verneverdige
bygninger eller kulturmiljøer
som er registrert i
Riksantikvarens databaser, eller
omtalt i forbindelse med
reguleringsplanlegging av
området. Hele det aktuelle
området ble systematisk
overflateregistrert i 1997 av
Buskerud Fylkeskommune.
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Biologisk mangfold Marin naturtype:
Bløtbunnsområder
i strandsonen
(Dramstadbukta)
Verdi: Viktig (B)

Delområde A kommer
i direkte berøring med
denne registreringen.

Siden registreringen er gjort i
hele strandsonen fra
Dramstadbukta til
Grimsrudbukta er omfang av
påvirkning vurdert som lite.

Biologisk mangfold Terrestrisk
naturtype:
Erstatningsbiotop,
sand- og grustak
(biotopen er ikke
registrert i
Naturbase,
kartlagt ifbm.
Utarbeidelse av
reguleringsplan i
2014). Verdi:
Svært viktig (A)

Delområde A, B og D
berører lokalitet med
registrert
erstatningsbiotop.
Biotopen ligger
innenfor det aktive
uttaksområdet og ble
registrert i 2012.
Siden biotopen er
knyttet til
sandskråninger i ulike
gjengroingsfaser, er
lokalisering av biotop
endret siden 2012.
Særlig er det flere
rødlistede insektarter
innenfor området.

Svelviksand samarbeider med
Fylkesmannen i Viken om
utarbeidelse av skjøtselsplan
for insekter. Registreringer
pågår, og skal munne ut i en
skjøtselsplan i 2021.
Skjøtselsplanen vil munne ut i
områder som det tas sikte på å
bevare som viktige områder for
insekter.

Biologisk mangfold Marine
naturtyper:
Naturtyper i
Vollebukta
(Ålegrasseng,
svartklufteng og
bløtbunnsområde
i strandsonen)
Verdi Svært viktig
(A)

Vollebukta Denne lokaliteten er berørt av
dagens drift i området ved at
dagens utskipning av sand skjer
via transportbånd til
Vollebukta, for videre transport
med båt. Ved etablering av ny
havn i Dramstadbukta
forutsettes det at denne
overtar utskipningsfunksjonen,
og at dagens terminal for
lasting av skip legges ned.

Vassdrag - - Området berører ikke registrert
vassdrag. I perioder med stor
nedbør kan det være overvann i
området som i hovedsak renner
ned i området fra øst.

Marka - - Ikke aktuelt

Strandsonen Delområde A
berører
strandsonen i
Dramstadbukta.

I strandsonen og
delvis ut i sjø

Interesser knyttet til
strandsonen i området
omfatter i hovedsak
friluftslivinteresser.
Dramstadbukta er brukt som
fiskeplass sommer og vinter, til
bading og til forankring av
båter. Badeplass er etablert
lengre øst i bukta. Det går stier
gjennom området som er
planlagt til havn/atkomst til
havn. Se også vedlegg nr. 6

Ved utbygging av havn i
Dramstadbukta forutsettes det
at dagens kaianlegg i
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Vollebukta fjernes, og at
området her kan gi en økt
tilrettelegging for friluftsliv.

Matjord - - Ikke aktuelt

Friluftsområder Delområde A o
berører områder
med verdi for
friluftsliv.

- Se omtale av «strandsonen»
over. Generelt er skogområdet
nord for uttaksområdet brukt
av lokalbefolkningen som
nærturområde.

8. UTBYGGINGSOMRÅDETS BELIGGENHET

Tabell 4Innspillets beliggenhet.

TEMA
OPPGI GANGAVSTAND I METER
OG KJØREAVSTAND I KM IKKE RELEVANT

Gangavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

Klokkarstua: Ca 1,5-2,5 km.

Svelvik: Ca 1-2 km (inkluderer
ferge)

Kjøreavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

Klokkarstua: Ca 1,5-2,5 km.

Svelvik: Ca 1-2 km (inkluderer
ferge)

Atkomst fra offentlig veg
Direkteatkomst opparbeidet til
Fjordveien

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

Det er ikke opparbeidet fortau
eller gs-veg langs Fjordveien.

Det er timesfrekvens på bussrute
256 med stoppested ca. 300
meter fra administrasjonsbygg til
Svelviksand.

Avstand til strandsonen 0 meter (Havn)

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

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

TEMA AVSTAND TIL FAREOMRÅDE
HVORDAN VIL AREALBRUKEN
PÅVIRKES AV FAREOMRÅDER?

Ras og skred 0 meter

I forbindelse med uttak av sand
dannes det ustabile skråninger
som kan rase ut. Dette er knyttet
til dagens drift. Området er i dag
et anleggsområde. Ved avslutning
av masseuttak skal skråninger
sikres (krav i konsesjon), det
etableres en naturlig rasvinkel og
det er liten fare for ytterligere ras.
NVE har registrert
aktsomhetsområde for snøskred i
skråningene, dette er en
automatisert registrering basert
på bratt terreng. Gjenværende
skråninger etter avsluttet
massetak og istandsetting av
området er ikke egnet til annen
bruk.

Grunnforhold Ikke aktuelt

Grunnforhold består av sand. Det
er ikke risiko knyttet til
grunnforhold. I NVE sine
databaser er det ikke registrert
faresoner eller aktsomhetssoner
knyttet til grunnforhold.

Overvann/flom Ikke aktuelt

Det er ikke registrert faresoner i
NVE sine databaser. Området
ligger til sjø, og vil kunne påvirkes
ved endring av havnivå.

10. BEBYGGELSE OG UTNYTTELSE
Arealformål er angitt under kapittel 4.

Det er ikke gjennomført en planlegging av tiltak innenfor de enkelte delområder, og utnyttelse må
fastsettes ved regulering av områdene. Innenfor delområde A, B og C forventes en svært lav
utnyttelse med eventuell etablering av mindre bygg knyttet til driften av de enkelte funksjonene.

Innenfor delområde D kan det forventes en høyere utnyttelse. Hovedformålet er likevel
arealkrevende virksomhet. Det anslåsen mulig øvre ramme på bebyggelse på BYA = 30000 m²,
eksklusive arealer til utendørs lagring og parkering.

11. TRAFIKK OG ATKOMST
Gjennomføring av tiltak vil medføre økt næringstrafikk til og fra området. Forslagstillers intensjon er
å etablere en ny havn og virksomheter som i betydelig grad kan løse sitt transportbehov med
sjøtransport, men det må forventes at deler av transportbehovet til og fra området vil skje via dagens
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atkomst og videre på eksisterende veisystem. Fjordveien er eksisterende skolevei til skole på
Klokkarstua. Det er i dag ikke etablert fortau eller gang-og sykkelvei langs veien. Trafikale virkninger
og behov for eventuelle tiltak på veisystemet må vurderes nærmere i senere planfase.

12. TERRENG
Punktet ansees ikke relevant.

13. TIDSPERSPEKTIV
Gjennomføring av innspillet er avhengig av markedsforhold. For tiltakshaver er det ønskelig å så raskt
som mulig komme i gang med en prosess for videre planlegging av området, herunder
restrukturering av dagens drift av sandtaket, slik at området kan gis en gradvis og kontinuerlig
videreutvikling.

14. ØKONOMI
Markedsmessige betraktninger ligger til grunn for innspillet, men det er på dette stadiet ikke
gjennomført detaljerte økonomiske analyser av gjennomføring.

Gjennomføring av tiltak vil medføre betydelige investeringer i området knyttet til blant annet
etablering av ny infrastruktur (havn) og utvikling av næringsareal. Innspillet vil kunne gi grunnlag for
etablering av arbeidsplasser i området som gir positive økonomiske ringvirkninger for
lokalsamfunnet.

15. VEDLEGG
1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000(4 delområder)
2. Illustrasjon av mulig utforming av havn i Dramstadbukta (2 illustrasjoner)
3. SOSI-fil arealinnspill
4. Planbeskrivelse reguleringsplan for Sandtaksområdet på Verket (utgave 13.11.2013)
5. Reguleringsplan for massetak Verket, notat naturmiljø/biomangfold.
6. Reguleringsplan for massetak Verket, konsekvenser for friluftsliv
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FORORD

Hurum kommune påbegynte i 1994 arbeid med reguleringsplan for Verket-området. Verket
representerer en sand- og grusressurs med nasjonal betydning og på initiativ fra Buskerud
fylkeskommune ble det 2001 innhentet en rapport fra NGU som beskrev videre uttak av
masser i et 60 års perspektiv. Ressursene eies av Svelviksand as og Oslo kommune. Begge
områder ble inkludert i rapporten. Dette ble lagt til grunn for det videre arbeid med
reguleringsplanen. I planforslaget var det også inkludert en ny utskipningskai mot
Dramstadbukta på nordsiden. Etter innsigelser fra Fylkesmannen og Svelvik kommune ble
reguleringsarbeidet i 2006 stilt i bero.

Ved rullering av arealdelen til kommuneplanen i 2006/2007 ble den nye avgrensning av
masseuttaket på Verket innarbeidet. I forbindelse med høringen kom det på ny varsel om
innsigelser fra Fylkesmannen og Svelvik kommune. Ved den avsluttende behandling av
kommuneplanen ble derfor den nye avgrensning av masseuttaket tatt ut og det ble forutsatt
at masseuttaket på Verket skulle behandles i en egen reguleringsplan.

I samarbeid med Svelviksand as har Hurum kommune derfor gjenopptatt
reguleringsarbeidet. I 2011 utarbeidet Asplan Viak på vegne av Svelviksand as og Hurum
kommune forslag til planprogram som beskriver rammer for reguleringsarbeidet og
konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes. Planprogrammet har vært lagt ut til
offentlig ettersyn og ble vedtatt i planutvalget 6.03.2012, sak 11/12.

Asplan Viak har deretter utarbeidet forslag til områdereguleringsplan med
konsekvensutredning for Verket.

Fra Asplan Viak har følgende medarbeidere deltatt i plan- og utredningsarbeidet: Hjalmar
Tenold, (masseforvaltning, trafikk), Kjell Arne Valvik (nyere tids kulturminner), Hallvard
Holtung (biologisk mangfold), Ragnhild Nessa (friluftsliv og landskap), Berit Okstad (risiko og
sårbarhet), Lars Erik Furu (konsekvenser for kommunen), Sturle Stenerud (Støv og støy),
Tellef Dannevig (3D-modeller) og Rolf Rømsvik (kartproduksjon). Kartlegging av automatisk
fredede kulturminner er gjennomført av Buskerud fylkeskommune.

Petter Christensen har vært fagansvarlig for reguleringsarbeidet og Hjalmar Tenold har vært
rådgiver og kvalitetssikrer.

Sandvika, 13.11.2013

Petter Christensen
Oppdragsleder

Hjalmar Tenold
Kvalitetssikrer
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1 SAMMENDRAG
I samarbeid mellom Hurum kommune og Svelviksand AS er det utarbeidet forslag til
områderegulering med konsekvensutredning for sandtaksområdet på Verket.

Hensikten med reguleringsplanen er å:

- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket,
- Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av

uttaket og at landskapet etter endt uttak ryddes og beplantes på en forsvarlig måte,
- Sikre at viktige hensyn til friluftslivet blir ivaretatt,
- Sikre at naturverdier og kulturminner innenfor planområdet blir ivaretatt.

Planområdet omfatter store deler av halvøya Verket og grenser i vest mot Strømmen, i nord
mot Dramstadbukta, i øst og sør mot Dramstadveien og fylkesvei 289. Halvøya er en
skogkledd morenerygg med høyde opp til 75 meter.

På sydsiden av fylkesveien inngår nåværende utskipningsanlegg i planområdet.
Planområdet har en størrelse på til sammen 1097dekar. Boligområdene i syd og i vest
inngår ikke i planområdet.

Det er utredet to ulike alternativer for drift og utvidelse av sandtaket.

Alternativ 1 gir mulighet for å ta ut 18,6 mill. tonn masser over en periode på 37år.
Dette alternativet ble lagt til grunn i planprogrammet og innebærer atmesteparten av
grusressursen tas ut til kote 2,5. Mot Dramstadbukta i nord blir Ryggen tatt ned til
kote 15, men høyden vil øke østover til kote 30.
Det reguleres en ny utskipningskai ved Dramstadbukta.

Alternativ 2gir mulighet for å ta ut 14,7 mill. tonn masser over en periode på 29 år.
Dette alternativet ble utarbeidet for å imøtekomme merknader som kom i forbindelse
med at planprogrammet ble lagt til offentlig ettersyn.
Den vestre delen av Ryggen med rester etter Svelvik befestning bevares. Videre
østover blir Ryggen stående i 25meters høyde, stigende til kote 30 lengst mot øst.
Dagens utskipning mot Vollebukta videreføres. Ny kai mot Dramstadbukta sløyfes.

Både Hurum kommune og Svelviksand as anbefaler nå at alternativ 2 legges til grunn ved
den videre behandling.
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2 BAKGRUNN

2.1 Forslag utarbeidet av Hurum kommune og Svelviksand as
I samarbeid mellom Hurum kommune og Svelviksand AS er det utarbeidet forslag til
områderegulering med konsekvensutredning for sandtaksområdet på Verket. Asplan Viak
har vært engasjert til å bistå i arbeidet med planprogram, reguleringsplan og
konsekvensutredning.

2.2 Formål med planarbeidet
Hensikten med reguleringsplanen er å:

Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket,

Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige
konsekvensene av uttaket og at landskapet etter endt uttak ryddes og beplantes
på en forsvarlig måte,

Sikre at viktige hensyn til friluftslivet blir ivaretatt,

Sikre at naturverdier og kulturminner innenfor planområdet blir ivaretatt.

Svelviksand as har drevet sandtaket siden 1911 og er fortsatt hovedleverandør av sand og
grus til Oslofjordområdet. Oslo kommune ervervet vestre del av moreneryggen på 1950-tallet
for å sikre tilgang på sand og grus til egen virksomhet, men Oslo kommune har ikke tatt i
bruk denne ressursen.

På oppdrag fra Buskerud Fylkeskommune utførte NGU i 2001 en vurdering av
grusforekomsten. Rapporten var ment å være et dokumentasjonsgrunnlag for en
forvaltningsplan for forekomsten. Beregningene viste at det gjensto ca. 17 mill. m3 (33 mill.
tonn) sand og grus. Med et uttakstall mellom 400.000 og 500.000 tonn årlig ville ressursen
ha en levetid på ca. 60 år.

Under forutsetning at driften i Svelvikryggen opprettholdes, ville den derfor kunne forsyne
Oslo og andre områder av det sentrale Østlandsområdet med sand og grus i mange år
fremover.

NGU uttalte i sin rapport at Verket-Hurum er en nasjonalt viktig forsyningskilde av sand og
grus i Østlandsområdet. Massene benyttes i hovedsak til betongproduksjon. Ressursen er
viktig ut fra både kvalitet og beliggenhet og området bør utnyttes best mulig og sikres videre
uttak.

NGU uttalte videre at samfunnet har et behov for denne type byggeråstoff. Årlig er forbruket
per innbygger på landsbasis ca. 10 tonn (inklusiv pukk). En må i en periode godta
miljøulemper lokalt for å imøtekomme samfunnets behov for denne type råstoffer. Ved
planlegging av fremtidig drift av forekomsten bør en tenke landskapsform på sikt, slik at
området etter endt uttak får en utforming som gjør arealutnyttelsen til ”glede/nytte” for
framtidige generasjoner. Arealet vil etter endt uttak og revegetering kunne framstå som en
”perle” i Drammensfjorden. Området og uttaksaktiviteten som i dag er industripreget, vil i
fremtiden kunne bli et attraktivt frilufts- og/eller boligområde med en ikke ubetydelig
arealverdi.
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3 PLANOMRÅDET
3.1 Beskrivelse av planområdet
Planområdet omfatter store deler av halvøya Verket og grenser i vest mot Strømmen, i nord
mot Dramstadbukta, i øst og sør mot Dramstadveien og fylkesvei 289. Halvøya er en
skogkledd morenerygg med høyde opp til 70 meter.

På sydsiden av fylkesveien inngår nåværende utskipningsanlegg i planområdet.
Planområdet har en størrelse på til sammen 1097 dekar. Boligområdene i syd og i vest
inngår ikke i planområdet.

Figur 1. Ortofoto som viser sandtaket.

3.2 Vei og atkomst
Det er Fylkesveg 289 – Fjordveien - som er atkomstvei og intern kommunikasjonslinje i
Verket-området.

3.3 Utskipningskai
Det er anlagt utskipningskai i Vollebukta på sydsiden av Verket-halvøya. Sanden
transporteres på et langt bånd under fylkesvegen og ut til kaia hvor den lastes om bord.
Vollebukta er svært grunn og det er derfor mudret et løp inn mot kaia.

3.4 Tilstøtende områder
På sydsiden av Verket-halvøya har det fra gammelt vært boligbebyggelse. Historisk har
bebyggelsen vært knyttet til fergestedet og senere til glassverket som ble etablert i 1789.
Rester av bebyggelsen som var knyttet til glassverket eksisterer fortsatt på Bakkeløkka (se
kap.7.4om nyere tids kulturminner)

På Dramstad, på nordsiden av halvøya, ligger fritidsboliger. Dramstad er trolig en gammel
plass. Dramstad gård har vært i bruk siden 1800-tallet Nordsiden av halvøya er for øvrig ikke
bebygget. Det er en tursti langs fjorden og strand med bademuligheter.

Ytterst på halvøya, mot Svelvikstrømmen, ligger rester av en tidligere utskipningskai og på
toppen av ryggen rester etter Svelvik befestningi som ble anlagt ca. år 1900.
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Øst for planområdet, i et område der sanden tidligere er tatt, ut ligger Buskerud
betongvarefabrikk.

3.5 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter til sammen 16 eiendommer:

Gnr/Bnr Areal dekar Eier

9/55 Ca. 166 Oslo Kommune

9/79 Ca. 53 Svelviksand AS (Stange Gruppen AS)

9/508 Ca. 376 AS Hoff Sandtak (Stange Gruppen AS)

9/189 Ca. 16 AS Hoff Sandtak (Stange Gruppen AS)

9/188 Ca. 13 Ryggen Sandkompani (Stange Gruppen AS)

9/3 Ca. 266 Svelviksand AS (Stange Gruppen AS)

9/44, 9/58 Ca. 51 Svelviksand AS (Stange Gruppen AS)

9/25 Ca. 12 Stange Eiendom AS (Stange Gruppen AS)

9/26, 9/102, 9/106 Ca. 26 Svelviksand AS (Stange Gruppen AS)
9/239 Ca. 5 Stange eiendom as

9/21 Ca. 51 Sand og Singel AS (AS Betong-Companiet)

9/1 Ca. 94 Hurum Kommune

9/4 Ca. 4 Lasse Ivar Jørgensen

9/5 Ca. 10 Gro T. Lippert Andersen og Odd P. Dramstad Andersen

9/30 Ca. 3 Eva Løvholm

9/240 Ca. 1 Eva Løvholm

Figur 2. Eiendomsforhold
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4 FØRINGER FOR PLANARBEIDET
4.1 Overordnede planforutsetninger

4.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Retningslinjene (rundskriv T-5/93) skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av
myndighet etter plan og bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre
samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal
utvikles slik at de fremmer samfunns- økonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med
miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, sikker og effektiv
trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen
og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger.

4.1.2 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, inngår i
de overordnete føringer for planarbeidet. I plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g er det et
krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og
transport.

4.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjene (rundskriv T-2/08) forutsetter at barn og unges interesser synliggjøres i
arealplansammenheng.

4.1.4 Retningslinjer for støy i arealplanleggingen (MD T-1442/2012)

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen
bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser
ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og
skytebaner. Retningslinjen anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder, en
rød og en gul sone. Støygrenser for de ulike sonene er angitt i retningslinjene.

4.1.5 Rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjorden

Ved kgl.res. av 25. mars 2011 ble det fastsatt Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen i Oslofjorden. Formålet er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i
100- metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig
bygging langs sjøen. Følgende retningslinjer for 100-metersbeltet anses som spesielt
relevante for den videre planprosessen: "Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på
arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern,
naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller
annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer
bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og
landskapstilpasning spesielt vektlegges."

I tillegg til nye retningslinjer videreføres med enkelte endringer tidligere rikspolitiske
retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9. juli 1993.

4.1.6 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009.

Loven fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler loven sentrale
prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking
som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk.



Verket -forslag til områderegulering 10

Hurum kommune i samarbeid med Svelviksand as Asplan Viak AS

4.1.7 Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004, blir lagt til grunn for
planarbeidet og nevnt som en overordnet føring. De nye Statlige planretningslinjene for
differensiert forvaltning av strandsonen vektlegger også ivaretakelse av landskapsmessige
forhold.

4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005 – 2008

Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en flerkjernet byutvikling på Østlandet. Et sentralt
virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er økt fokus
på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings- og utviklingsarbeid.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk satsing på kollektive transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

4.3 Kommuneplan for Hurum
I kommuneplanen for Hurum 2009 – 2021 er det aktuelle planområdet avsatt dels til område
for råstoffutvinning, dels til LNF-område. Det er fastsatt egen planbestemmelse § 3.1 for
området: ”For områder for råstoffutvinning skal det utarbeides reguleringsplan.
For sandtaksområdet på Verket skal reguleringen sikre allmenn ferdsel gjennom del av
området (planlagt utskipningsområde) mot Dramstad. Reguleringen skal utformes slik at
virksomheten ikke forringer verdien av eller vanskeliggjør bruk av tilstøtende arealer.”

Et område ved Buskerud Betongvarefabrikk (Fjordveien 12) som i kommuneplanen er avsatt
til næringsformål, er holdt utenfor det foreslåtte planområdet.

Figur 3. Utsnitt av arealdelen til kommuneplan 2009 – 2021 Område for råstoffutvinning er vist med lilla
farge. Kommuneplanens grenser har vært sammenlikningsgrunnlaget i konsekvensutredningen

4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner
Planområdet er uregulert.

Det ble 16.12.1985 regulert ny trasé for fylkesveg 289 frem til fergeleiet, delvis gjennom
sandtaksområdets vestre del. Planarbeidet vil ikke berøre denne planen (deler av
planområdets grense i syd sammenfaller med plangrensen for fylkesvegen).
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5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
5.1 Offentlig ettersyn av planprogrammet og møter etter

høringsperioden.
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.01 – 07.03.2011.
Allmennheten, naboer og berørte parter ble invitert til et orienteringsmøte i tilknytning til at
planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Konsekvenser i forhold til fortsatt utskiping av sand fra Vollebukta ble drøftet med
Fiskeridirektoratet i møte den 6.01.2012. Det ble den 22.01.2013 orientert om
planprogrammet i Regionalt planforum hos Buskerud Fylkeskommune, der også
representanter for Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og Svelvik kommune møtte.

I løpet av høringsperioden for planprogrammet ble det mottatt 27 merknader, hvorav 9 fra
myndigheter, 6 fra interesseorganisasjoner og 12 fra privatpersoner.

På bakgrunn av innvendinger fra lokalmiljøet, organisasjoner og fra Svelvik kommune, fant
Hurum kommune og Svelviksand as det riktig å utarbeide et alternativt planforslag (alternativ
2), der den vestre delen av ryggen med rester etter festningsverkene bevares og der
utskipningskai mot Dramstad sløyfes. De lokale gruppene Verket og Bogen vel, Klokkarstua
– Verket Nærmiljøforum og Verket og Bogen miljøgruppe ble i møte den 17.01.2013 orientert
om dette nye alternativet. Det ble gitt positive tilbakemeldinger på de nye endringene, men
de lokale gruppene var kritiske til at Ryggen fortsatt skulle tas ned til kote 15 og oppfordret
sterkt til at den beholdes med vesentlig større høyde.

Svelviksand og Hurum kommune gjennomgikk deretter planforslaget på nytt med tanke på
mulighetene for å imøtekomme ønsket om å beholde en større del av Ryggen og fant det
riktig å justere opp alternativ 2, slik at Ryggen blir stående med en minstehøyde på kote 25
(kfr. kap. 6.2.2). De lokale gruppene ble i møte den 6.05.2013 orientert om dette reviderte
alternativ 2 og har senere sendt inn en ny kommentar (se merknader under pkt. 5.4og 5.5)

Svelvik kommune ble i møte den 13.06.2013 orientert om det nye alternativ 2. Det er ikke
mottatt ytterligere merknader fra Svelvik kommune.

5.2 Merknader til forslag til planprogram
Myndigheter

Fylkesmannen i Buskerud 04.04.2011
Buskerud Fylkeskommune 31.03.2011
Statens vegvesen 24.02.2011
Fiskeridirektoratet, Region sør 24.02.2011
Direktoratet for mineralforvaltning 01.03.2011
Kystverket sørøst 21.02.2011
Norsk maritimt museum 01.04.2011
Svelvik kommune 21.03.2011
Oslo kommune, Eiendoms-og byfornyelsesetaten 14.02.2011
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Interesseorganisasjoner

Oslofjordens friluftsråd 09.03.2011
Verket og Bogen miljøgruppe 01.03.2011
Naturvernforbundet Hurum og Røyken 07.03.2011
Klokkarstua –Verket nærmiljøforum 06.03.2011
Fjordhuset –Verket og Bogen Vel 07.03.2011
Klokkarstua Vel 07.03.2011

Private

Kari Lem 20.02.2011
Marit Øder Øye 21.02.2011
Åse og Hans Ole Korsgård 10.03.2011
Terje Breiskar 01.03.2011
Bjørn Hovden og Cathrine Patricia Hovden 02.03.2011
Fred Arild Eek 03.03.2011
Knut Tønnessen 03.03.2011
Terje Magnus Knutsen og Hilde Skjæggestad 05.03.2011
Arne Bratlie og Katrine Husby 06.03.2011
Odd Petter Dramstad Andersen, Gro Lippert Andersen, Lars
Duvaland og Elisabeth Duvaland

06.03.2011

Per Juul Høilie 24.03.2011
Odd P. D. Andersen 26.03.2011

5.2.1 Sammendrag av merknadene med kommentar

Nedenfor er en sammenstilling av merknadene til planprogrammet. Kommentarene refererer
til det forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning som ble utarbeidet på grunnlag
av planprogrammet.

Myndigheter

Fylkesmannen i Buskerud, 04.04.2011 Kommentarer
Fylkesmannen ser positivt på at arbeidet med en reguleringsplan
for området blir gjenopptatt og at det gjennomføres en
konsekvensutredning. Det er uheldig at masseuttaket i lang tid har
blitt drevet uten konsesjon eller reguleringsplan. Driften har ført til
store landskapsmessige inngrep og områdets kvartærgeologiske
verneverdi er redusert.
Strandsonen
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det, i tillegg til de
rikspoliske retningslinjene for Oslofjorden, ved kgl.res. av 25. mars
2011 ble fastsatt Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen. Formålet er å tydeliggjøre
nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen og å ivareta
allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.

Fylkesmannen ber om at denne bestemmelsen blir lagt til grunn og
vektlagt i den videre utformingen av reguleringsplanen. Dette
innebærer spesiell fokus på ivaretakelse av allmenne frilufts-og
landskapsinteresser 100-metersbeltet langs sjøen.
Naturmangfold og kvartærgeologi
Fylkesmannen ber om at planprogrammet synliggjør
naturmangfoldloven i planprogrammet, spesielt at det redegjøres

Forholdet til strandsonen og områdets betydning for
friluftslivet er belysti temautredning om konsekvenser
for friluftsliv –se kap. 7.5

Det er gjennomført kartlegging av naturmangfold både
i planområdet og på sjøbunnen i Vollebukta, se kap.
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for hvordan §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp.
Fylkesmannen forutsetter at det gjøres undersøkelser knyttet til
marint biologisk mangfold i Dramstadbukta ved en eventuell ny
utskipningshavn og at dette blir spesielt nevnt i planprogrammet.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at naturmangfoldloven også
omfatter geologisk mangfold og geologiske forekomster og ber om
at konsekvensene for kvartærgeologi utredes som en del av
naturmangfoldet.

Landskap
Fylkesmannen ber om at Den europeiske landskapskonvensjonen
blir lagt til grunn for planarbeidet og nevnt som en overordnet
føring. De nye Statlige planretningslinjene for differensiert
forvaltning av strandsonen vektlegger også ivaretakelse av
landskapsmessige forhold. Masseuttaket utgjør i dag et betydelig
inngrep i landskapet, og det er derfor viktig at det fremkommer av
planprogrammet at de landskapsmessige virkningene skal
visualiseres. Ivaretakelse av restene av Svelvikryggen som et
identitetsskapende og historisk landskapselement, må belyses
spesielt.
Friluftsliv
I forbindelse med utredninger knyttet til en eventuell ny
utskipingshavn mot nord, ber Fylkesmannen om at frilufts-
interessene knyttet til Dramstadbukta blir spesielt belyst.
Støy
Fylkesmannen ber om at Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 blir synliggjort som
en nasjonal føring.
Lokalklima
Meteorologiske beregninger viser at de ønskede uttaksmengdene
kan gi betydelige ulemper for de tilgrensende boligene og
nærmiljøet. Det er derfor viktig at disse konsekvensene blir grundig
vurdert og at nødvendige tiltak gjennomføres for å redusere
ulemper.
Barn og unges interesser
Ved et eventuelt nytt boligområde må ivaretakelse av barn og
unges interesser utredes som et eget tema.
Transport, energi og klima
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal-og
transportplanlegging, rundskriv T-5/93, og Statlig planretningslinje
for klima-og energiplanlegging må synliggjøres som overordnete
føringer for planarbeidet. I plan-og bygningsloven § 3-1 punkt g er
det et krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom
løsninger for energiforsyning og transport.
Utredning av alternativer
Et planprogram skal ta stilling til om det skal utredes alternative
løsninger, og i så fall hvilke løsninger som er aktuelle. En utredning
av flere alternativer vil gi muligheter for å sammenlikne
konsekvenser og danne et bedre beslutningsgrunnlag.
Utskipningskai
Fylkesmannen har tidligere vist til at det er viktige landskaps-og
friluftsinteresser knyttet til omradet ved Dramstadbukta og
nasjonale føringer for strandsonen og ber om at det blir utredet et
alternativ basert på dagens lokalisering av utskipningsområde,
med mulige avbøtende tiltak for å beskytte boligområdene.
Avgrensning av masseuttaket
Fylkesmannen ber om at det blir utredet et alternativ med videre
uttak innenfor rammene av gjeldende kommuneplan, som et
grunnlag for en bedre sammenstilling og vurdering av
konsekvenser, og valg av løsning.

7.2.

Det er utarbeidet en egen temautredning om
konsekvenser for landskap –se kap.7.6

Det er utarbeidet en egen temautredning om
konsekvenserfor friluftsliv –se kap. 7.5
Det bemerkes også at det er utarbeidet et alternativt
planforslag uten utskiping fra Dramstadbukta.

Det er utarbeidet en egen temautredning om
konsekvenser for støyforhold –se kap. 7.9

Det vises til kap 7.8 der konsekvenser for lokalklima er
vurdert

80 % av transporten av grus og sand foregår med
skip. Verket er derfor en svært gunstig forekomst i
forhold til klima og transport.

Etter at planprogrammet ble godkjent, er det
utarbeidet et nytt alternativ 2, der innvendingene i
noen av høringsuttalensene er tatt hensyn til, bl.a.
bevare en større del av Ryggen og å videreføre
dagens utskipningskai i Vollebukta.
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Istandsetting
Fylkesmannen ber om at reguleringsplanen sikrer en etappevis
istandsetting og revegetering for a begrense negative virkninger.
Dette vil også være et aktuelt tiltak for å hindre sandflukt fra
uttaksområdet.
Lokale miljøverdier
Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer alle relevante
forhold i saken og at også lokale miljøinteresser i tilstrekkelig grad
blir ivaretatt.

Konklusjon
Fylkesmannen ser at det ligger store ressurser og økonomiske
verdier i å utnytte hele forekomsten, men viser til at hensynet til
landskapsforhold, naturmangfold, lokalklima, friluftsliv er viktige
verdier som er knyttet til den gjenværende ryggen. Videre er
strandsonen av nasjonal verdi og inngrep i denne sonen må
vurderes strengt ut fra allmenne natur-, landskaps-og
friluftsinteresser. Fylkesmannen ber om at det blir utredet
alternative løsninger for å bedre beslutningsgrunnlaget.
Fylkesmannen ber om at det blir redegjort for hvordan nasjonale
og regionale verdier er ivaretatt i planforslaget. Generelt gjør
fylkesmannen oppmerksom på at han vil fremme innsigelse,
dersom han anser at konsekvensene av planforslaget ikke i
tilstrekkelig er belyst eller dersom han finner at forslaget er i strid
med nasjonale føringer.

Det er innarbeidet et eget punkt i
reguleringsbestemmelsene (§5c) som forutsetter
tilplanting etter hvert som de enkelte deler av
masseuttaket avsluttes.

Buskerud Fylkeskommune, 31.03.2011 Kommentarer
Buskerud fylkeskommune uttaler at planprogrammet på en god
måte gjør rede for planarbeidets formål, utredningsbehov og
fremdrift.
Gjennom kommuneplanen er det gitt bestemmelser om at:
"Reguleringen skal utformes slik at virksomheten ikke forringer
verdien av eller vanskeliggjør bruk av tilstøtende arealer". I denne
sammenheng er det viktig at mulighetene for friluftsliv, boligforhold
og barn og unges interesser belyses.
Landskap
Som en del av landskapsvurderingene bør det utarbeides
snitt/tverrprofiler av dagens uttak og profiler for hvordan
forekomsten vil se ut etter endt uttak. Fylkeskommunen påpeker at
det er viktig at det sikres en god avslutning av masseuttaket. Det
må settes strenge og presise bestemmelser til drift og fremtidig
avslutning av uttaket.

Kulturminner
Området ble i all hovedsak undersøkt av Buskerud fylkeskommune
i 1997. Det ble påtruffet flere hulveger samt en steinalderlokalitet
innenfor planområdet. I tillegg er det gjort flere funn, deriblant en
eller flere graver fra yngre steinalder. Det er også gjort
gjenstandsfunn i form av en hornhakke, også fra steinalder.
Hulvegene ble utgravd av Kulturhistorisk Museum, UiO i 2002. Ved
denne utgraving ble det påtruffet flere hestesko samt hesteskosøm
som antyder at disse vegfarene kan dateres tilbake til 1500-tallet.
Dette vitner om at denne tangen som utgjør Verket har vært et
viktig område i forhistorisk tid og potensialet for funn av ytterligere
kulturminner anses for å være relativt høyt. Registreringsmetodikk
og kunnskap har endret seg meget siden 1997 og
Fylkeskommunen ser må derfor foreta nye registreringer for de kan
uttale seg til planen.
Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark og utgifter
må dekkes av tiltakshaver.

Det er utarbeidet en egen temarapport om
konsekvenser for landskap, der det bl.a. er redegjort
for hvordan forekomsten vil se ut etter endt uttak –se
også kap. Feil! Fant ikke referansekilden..
Det er for øvrig innarbeidet et eget punkt i
reguleringsbestemmelsene (§5c) som forutsetter
tilplanting etter hvert som de enkeltedeler av
masseuttaket avsluttes.

Det er redegjort for automatisk fredede kulturminner i
kap 7.3.
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Nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen forutsetter at også nyere tids kulturminner
registreres av kvalifisert personell i forbindelse and
konsekvensutredning av tiltaket. Ifølge SEFRAK-registreringer
finnes det rester etter orograf(utkikkspunkt) reg.nr628-102-180 og
rester etter en sementfabrikk, reg.nr. 628-101-067.

Det er redegjort for nyere tidskulturminner i kap 7.4

Statens vegvesen, 24.02.2011 Kommentarer
Statens vegvesen bemerker at området delvis berører
Reguleringsplan for riksveg Verket som ble vedtatt av kommunen
16.12.1985. Vegvesenet kan ikke se at denne planen er formelt
opphevet. Det må gjøres en vurdering av om det skal beholdes en
mulighet for en fremtidig omlegging av vegen fram til fergekaien
utenom bebyggelsen.
I den grad planarbeidet medfører endringer av veg-og
trafikkforhold, må forholdet til kollektivtrafikk og trafikk-sikkerhet for
myke trafikanter avklares. Slike endringer må gjennomføres før
området tas i bruk. Trafikkforholdene må utredes nærmere, da det
er lagt inn mulighet for mange boliger og et industriområde.

Det gjenværende arealet mellom planområdet i øst og fylkesvegen
bør inntas i planen og atkomster til planområdet fra fylkesvegen
bør fortrinnsvis samles til en hovedatkomst. Plangrensen skal
fortrinnsvis legges i fylkesvegens senterlinje slik at veg-og
trafikkforhold avklares til den aktuelle siden av vegen også forhold
på motsatt side av vegen kan påvirke trafikkløsningene.

Vegvesenet opplyser videre at normal byggegrense fra fylkesveger
nå er 50 meter. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i
forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av
ny støyømfintlig bebyggelse nær riks-eller fylkesveg kreves
støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i
planen.

På grunnlag av Vegvesenets merknad er sydgrensen
for planområdet nå justert, slik at reguleringsplan for
ny fylkesveg 289 ikke blir berørt.

Det er ikke lenger aktuelt å legge opp til flere boliger i
planforslaget. Reguleringsarbeidet vil heller ikke
innebære noen ny eller utvidet aktivitet eller
trafikkøkning i området. Det er derfor ikke grunnlag for
omlegging av fylkesveien.

Plangrensen i øst er på grunnlag av Vegvesenets
merknad justert til kanten av fylkesveien, men det er
unødvendigå inkludere halve veibredden i planen.

Fiskeridirektoratet, Region Sør, 24.02.2011 Kommentarer
Fiskeridirektoratet viser til at Vollebukta er et lokalt og regionalt
svært viktig marint naturområde. Alle inngrep i dette området som
kan ha negativ innvirkning på det marine miljøet må unngås.
Området er både lokalt og regionalt og nasjonalt svært viktig.
Fiskeridirektoratet vil på det sterkeste fraråde at utskipning
videreføres i Vollebukta. Dette vil medføre mudring og andre
inngrep som kan medføre uopprettelige skader på dette viktige
marine naturområdet. Utskipning medfører at det blir kaianlegg
som vil kreve oppgraderinger og sannsynligvis utvidelser. Det er
også stor sannsynlighet for at det vil bli nødvendig med
mudring/utdyping for å opprettholde et utskipningsanlegg her. Slike
inngrep vil være irreversible og vil ødelegge dette verdfulle marine
naturområdet. Vollebukta er kartlagt som et A-område for
ålegraseng og andre undervannsenger. A-omrader er nasjonalt
viktige. Bukta er også oppført som gyteområde for torsk.
Fiskeridirektoratet er positive til at utskipning legges til
Dramstadbukta. Her kan det etableres anlegg for utskipning med
kaier og annen infrastruktur som ikke medfører store inngrep i
strand-og sjøområdet. Det er ikke vist viktige marine naturverdier i
Dramstadbukta. Fiskeridirektoratet region Sør ber om at dette
alternativet velges.
Fiskeridirektoratet region Sør varsler innsigelse dersom det ikke
tas hensyn til deres innspill.

På bakgrunn av de mange innvendinger fra
myndigheter, organisasjoner og beboere som går i
mot å flytte utskipningskaia til Dramstadbukta, erdette
sløyfet i det nye alternativ 2, der en forutsetter at
dagens utskipning fra Vollebukta videreføres. Det vil
imidlertid ikke bli aktuelt med annen form for mudring
enn vedlikeholdsmudring av den nåværende
innseilingsled. Dette ble forelagt Fiskeridirektoratet i
møte den 6.01.2012.
Videreføring av utskipningen vurderes ikke å innebære
noen ny belastning på det marine miljøet i Vollebukta,
kfr. kap 7.2.2.

Direktoratet for mineralforvaltning, 01.03.2011 Kommentarer
Direktoratet for mineralforvaltning har gått igjennom
planprogrammet og har ingen kommentar.

Ingen kommentar

http://reg.nr/
http://reg.nr/
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Kystverket Sørøst: 21.02.2011
Kystverket anser forslaget til planprogram som tilfredsstillende
med hensyn til havne-og farvannsmessige forhold.

Ingen kommentar

Norsk Maritimt Museum, 01.04.2011 Kommentarer
Norsk Maritimt Museum er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon
for forvaltning av kulturminner under vann og opplyser at dersom
planen åpner for inngrep i sjø, kan det påregnes at de vil
gjennomføre en arkeologisk registrering under vann. Hensikten
med en slik registrering er å avklare hvorvidt inngrepet kan skade
fredede eller vernede kulturminner. Kostnadene må bæres av
tiltakshaver.

Som det fremkommer ovenfor, er forslag om
utskipning fra Dramstadbukta ikke tatt med i det nye
alternativ 2. Det er derfor ikke gjennomført noen
undersøkelse av maritime kulturminner i
Dramstadbukta

Svelvik kommune, 21.03.2011 Kommentarer
Plan-og økonomiutvalget i Svelvik vedtok i møte 14.03.2011:
«Planprogrammet med forslag til reguleringsplan er ikke i samsvar
med Hurum kommunes arealdel til kommuneplanen. Plan-og
økonomiutvalget vedtar sakens merknader til planforslaget under
saksopplysninger.»

Rådmannen peker i sin innstilling på at Hurum kommune i sitt
reguleringsplanforslag fra 1997 la opp til å sikre den gjenstående
vestre delen av Svelvikryggen som spesialområde friluftsliv med
forbud mot masseuttak. Svelvik kommune var i sin
vurdering/konklusjon positiv til Hurum kommunes daværende
«grønne» planforslag. Rådmannens merknader:

1.2 Gjenopptakelse av reguleringsarbeidet
Svelvik kommune har gjennom tidligere høringsuttalelser varslet
innsigelse angående reguleringsplan og kommuneplan som
berører Sandtaksområdet. Ved 1. gangs behandling må det
foreligge en helhetlig vurdering av saken og det må gjennomføres
en nærmere tydeliggjøring av reguleringsformål og synliggjøring av
konsekvensene av planlagte reguleringsendringer.

2.3 Forhold til eksisterende planer
De rikspolitiske retningslinjene (RPR) for Oslofjorden må legges til
grunn i planprosessen. Administrasjonen kan ikke se at det
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon og vurdering av om
fordelene ved å tillate tiltaket er klart større enn ulempene.
Reguleringsplanforslaget er ikke i samsvar med gjeldende
kommuneplan, og legger opp til en langt høyere utnyttelsesgrad og
uttak av sand og grus fra Svelvikryggen enn det kommuneplanens
arealdel tilsier. De nasjonalt viktige natur-og friluftsinteressene i
dette området må være overordnet de næringsmessige
interessene. Administrasjonen finner derfor grunnlag for at det kan
rettes innsigelse til utvidelse av sandtaket.
3.1 Formålet med planarbeidet
For Svelvik kommunes sentrumsområder er det svært viktig at
planarbeidet hensyntar områdets landskapsmessige høye natur-
og rekreasjonskvaliteter. Det er viktig at videre bruk og vern av
Svelvikryggen blir til nytte og glede for fremtidige generasjoner.
3.2 Tema som antas vesentlig å utrede i forbindelse med
tiltaket
Det må skilles klart mellom arealbruksformål og hensynsoner
innen aktuelle temaer:
3.2.1 Transport
Administrasjonen er av den oppfatning av dagens eksisterende
havn på sydsiden av Svelvikryggen må beholdes. Forslaget til en
etablering av utskipningsanlegg i Dramstadbukta vil klart forringe
det tilnærmet uberørte naturområdet bade kvalitetsmessig og
visuelt. En flytting av utskipningskaien til nordsiden vil bety økt

På bakgrunn av de mange kommentarene til
planprogrammet, deriblant fra Svelvik kommune, er
det utarbeidet et nytt alternativ 2, der den vestre
enden av Ryggen bevares og der ryggen videre
østover blir stående med 25 meters høyde. Inngrepet
vil dermed bli lite synlig fra Svelviksiden, slik det
fremgår i konsekvensutredning om landskap –se også
kap. 7.6. om konsekvenser for landskap.

I det nye alternativ 2 er disse innvendingene
imøtekommet og det foreslåtte utskipningsanlegget
ved Dramstadbukta ikke tatt med. Natur-og
friluftsinteressene blir også i vesentlig mindre grad bli
berørt.
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skipstrafikk gjennom Svelvikstrømmen. Den økte trafikken og
aktiviteten i forbindelsen med havnen og sjø/landbaserte deler av
virksomheten vil medføre støy, mv. som vil berøre bolig og
hytteområdene nord for Svelvikryggen på Hurum. Svelvik sentrum
og Juveåsen vil bli visuelt og støymessig berørt av en fremtidig
havn.
I beredskapssammenheng vil en økt trafikk gjennom
Svelvikstrømmen øke sannsynligheten for uønskede hendelser slik
som skipskollisjoner, grunnstøtinger my.

3.2.2 Naturmiljø og biologisk mangfold
Det må gjennomføres konsekvensvurderinger i forhold til:
• Naturmiljøet og kystlandskapet
• Biologisk mangfold i sjø-og strandsonen.
• Kvartærgeologi
3.2.3 Kulturminner
Eksisterende kulturminner og verneverdige objekter på
Svelvikryggen må kartlegges og virkning av videre drift må
konsekvensutredes.
3.2.4 Friluftsliv -Dramstadbukta
Byggeforbudet innen denne type LNF-områder må praktiseres, og
endret utvikling konsekvensutredes. De nasjonalt viktige natur-og
friluftsinteressene i denne delen av Dramstadbukta må være
overordnet de næringsmessige interessene.
3.2.5 Landskap og etterbruk av området
I forhold til regionens høye verdi som utfarts-og
rekreasjonsområde for en stor del av befolkningen i Drammens og
Oslofjordregionen, må Hurum kommune gjennomføre en helhetlig
konsekvensutredning av sitt planforslag.
3.2.6 Støy og spredning av støv
Minimum 500 meter bred del av Svelvikryggen i vestlig/østlig
bredde må sikres for å dempe støy fra bedrifter og andre
aktiviteter, samt opprettholde en viktig del av dagens
landskapsbilde. Denne merknaden er av vesentlig betydning for
Svelvik.
3.2.7 ROS-analyse
Det må gjennomføres en Risiko-og sårbarhetsanalyse i forhold til
råstoffutvinning og det planlagte utskipningsanlegg i nord.
3.2.6 Lokalklima
Planforslagets vil kunne skape ekstraordinære naturgitte
belastninger slik som endrede vindretninger og lokalklima, samt
sandflukt fra sandtaksområdet til sentrumsområder i Svelvik. Dette
understøttes av metrologiske beregninger som viser at de ønskede
uttaksmengdene kan gi betydelige ulemper for nærmiljøet og de
tilgrensede boligene. Det er således svært viktig at Hurum
kommune ikke tillater et masseuttak med de dimensjoner og
inngrep som planforslaget legger opp til.
4. Medvirkning og informasjon
Det er viktig å få tilstrekkelig tid til saksbehandling og politisk
behandling. Planarbeidet vil berøre Svelvik sentrum,
Svelvikstrømmen og Dramstadbukta og bør kunngjøres gjennom
Svelviksposten.

Motocrossbanen
Motocrossbanen er en positiv aktivitet/sport, men skaper
støybelastning for store deler av Svelvik sentrum og boområder.
Hvis motocrossbanen fortsatt skal være i sandtaket bør den
vurderes regulert inn. Det anbefales at det gjennomføres
uavhengige støyutredninger i forhold til Svelvik, med krav til
støydempingstiltak og åpningstider.

Konsekvensutredningen belyser disse problem-
stillingene i kap 7.2 om naturmiljø og biologisk
mangfold, kap. 7.6 om landskap og kap. 7.7 om
geologiske forhold.

Kulturminnene i området er beskrevet i kap 7.3 og 7.4.
Med den nye alternativ 2 er det bare noen
dyrkingsplater ovenfor Dramstad som blir berørt av
masseuttaket.

Konsekvenser for friluftslivet er belyst i kap. 7.5

Konsekvenser for landskap er belyst i kap. 7.

Konsekvenser mht. støy og støv er belyst i kap. 7.9.

Det er utarbeidet en risiko-og sårbarhetsanalyse for
anlegget -se kap. 7.12.

Administrasjonen i Svelvik kommune ble orientert om
planarbeidet i Regionalt planforum den 22.01.2013 og
om det nye alternativ 2 i møte den 13.06.2013.

Reguleringsplanen legger ikke opp til at det skal være
motocrossbane i sandtaket.
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Vurderinger:
Administrasjonen vurderer reguleringsplanen som svært viktig for
Svelvik. Reguleringsplanen vil hvis den blir vedtatt, medføre en
utvikling som i stor grad vil berøre og få betydning for Svelvik.
Hurum kommune prøver for femte gang å regulere området, og
legger nå opp til en høy utnyttelsesgrad av sand og grus fra
Svelvikryggen. Et slikt uttak er særdeles omfattende, og vil
forandre dagens landskapsrom og den visuelle opplevelsen, samt
medføre økt aktivitet og støy i Svelvik sentrum og boligområder.
Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
14.02.2011
Oslo kommune er grunneier for deler av Verket, gnr. 9, bnr, 55 og
uttaler at det i et samfunnsperspektiv bør være bra å nyttiggjøre
seg den gode sandforekomsten på Verket. EBY er enig i at det ved
planlegging av fremtidig drift av sandforekomsten er viktig å tenke
fremtidig landskapsform ved endt sanduttak. Slik kan man legge til
rette for en god fremtidig etterbruk. EBY ser det også som positivt
å utrede utskipningshavn i nord.
Totalt sett mener EBY at planprogrammet virker dekkende for de
forhold og temaer som må/bør utredes i forbindelse med tiltaket.

Ingen kommentar

Organisasjoner
Oslofjordens friluftsråd, 09.03.2011
Oslofjordens friluftsråd er positive til at konsekvenser av tiltaket
knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold og lokalklima skal utredes.
Friluftsrådet peker i denne sammenheng på viktigheten av å
bevare dagens stinett langs sjøen på nordsiden av Verket som på
sikt kan bli en fremtidig kyststi. Det er i denne sammenhengen
viktig at konsekvenser –evt. redusert fremkommelighet og
sikkerhet for turgåere ved etablering av en ny utskipningsbrygge
mot Dramstadbukta utredes.
Når det gjelde biologisk mangfold, anbefaler Friluftsrådet at en ikke
bare må legge til grunn eksisterende kunnskap fra bl.a. databaser
og publikasjoner. De anbefaler at fagbiologer i sommerhalvåret
kartlegger området med tanke på en fremtidig bærekraftig
arealbruk der en søkerå ivareta og bevare sjeldne og truete arter
og biotoper.

Som det fremkommer lenger fram, er det nå utarbeidet
et nytt alternativ 2, der utskipning fra Dramstadbukta
ikke er tatt med.

Det er gjennomført en egen feltundersøkelse om
naturmiljø –sekap. 7.2.

Verket og Bogen miljøgruppe, 01.03.2011.
94 beboere på Verket og i Bogen (fra 75 separate husstander) her
underskrevet på en uttalelse fra Veket og Bogen miljøgruppe.

Miljøgruppen er usikker på i hvilken grad kommunen har vært
delaktig i utarbeiding av forslaget og har inntrykk av at det er
ensidig argumentasjonsskriv for en utvidelse av masseuttaket. De
anbefaler derfor at de utredningene som skal gjøres, skjer i regi av
kommunen. Derved vil en øke tilliten til planarbeidet og unngå
mistenkeliggjøring av resultatet.

Informasjon, f.eks. tidligere behandling og uttalelser og rapporter,
burde legges ut på kommunens hjemmesider.

Økonomiske forhold for kommunen er ikke tatt med i forslaget og
bør vurderes i det videre arbeid. Etter at selskapsskatten er
overført til Staten, er det kun er inntektsskatt som er et økonomisk
incitament for kommunen. Dette vil endre seg ved etterbruk, ved at
det for eksempel kan legges ut tomter som vil medføre

Som det fremgår i kap. 5.1, har det vært
diskusjonsmøter med bl.a. Miljøgruppen etter at
planprogrammet ble vedtatt. På bakgrunn av
innvendinger fra bl.a. Miljøgruppen, er det utarbeidet
et nytt alternativ 2, der en vesentlig større del av
Ryggen blir bevart og der utskiping fra Dramstadbukta
sløyfes.

Reguleringsplanen og konsekvensutredningen er
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av både Hurum
kommune og Svelviksand as og det er lagt vekt på å
gi en mest mulig objektiv fremstilling

I kap. 7.11 er det gitt en orientering om de
økonomiske konsekvensene for kommunen
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inntektsskatt til kommunen. Miljøgruppen viser til kommuneplanens
mål «Det skal settes høye krav til bedriftenes miljøkvalitet hva
angår bygnings-og arealestetikk, utslipp til nærmiljø og påvirkning
av nærmiljø.» og mener Svelviksand as ikke følger disse kravene,
for eksempel ved at transportbåndet for sand ikke er forsvarlig
sikret. De mener Svelviksand as heller ikke har fulgt prinsippet om
at det er forurenser som bærer kostandene ved miljøtiltak. På
Verket er det beboerne som bærer kostnadene ved forringet verdi
av eiendommene og miljømessige ulemper i form av
klimaendringer, støy-og støvplager og til dels farlig og usikrede
industrianlegg.

Det etterlyses en konsekvensanalyse av grunnforholdene på
Verket og hvilke følger et så omfattende masseuttak som
planprogrammet skisserer, vil kunne få.

Det forutsettes at Hurum kommune sikrer at Svelviksand as etter
endt uttak rydder området, fjerner deponi samt suger opp PCB-
holdig bunnslam og frakter dette til godkjent deponi.

Miljøgruppen mener uttalelsen fra NGU ikke kan tillegges vekt,
fordi det ikke er NGU som er faginstans for miljø. Uttalelsen er 10
år gammel og holdningene til miljø er langt strengere i dag.
Uttalelsen kan derfor ikke tillegges annen vekt enn en teknisk
vurdering av mulighetene for masseuttak pr. 2001. Det virker
meningsløst og ute av takt med tiden å endre området fra LNF-
status til område for råstoffutvinning.

Støvplagen fra utskipningsanlegget har gjentagne ganger vært tatt
opp med Svelviksand as uten at det er har resultert i forbedringer.
Uavhengig av planarbeidet må kommunen følge opp at
Svelviksand forbedrer den eksisterende utskipningen. Det kommer
også betydelige mengder sandstøv fra selve sandbakken.
Støvproblematikken vil ikke bortfalle selv om transporten foregår i
et lukket system eller utskipningen flyttes til Dramstadbukta. I
perioder er dessuten steinknusing et stort miljøproblem for
naboene, da grunnen rister kraftig. Beboerne er også sterkt
belastet med støv, støy og hasardiøs kjøring med lastebiler som
transporterer sand.

Dramstad har i en årrekke vært et ettertraktet bade-og
rekreasjonssted som benyttes av innbyggere fra både Verket,
Klokkarstua og Svelvik. En ny utskipningshavn i Dramstadbukta
ville være i konflikt med de rikspolitiske retningslinjer for
planlegging i kyst-og sjøområder i Oslofjorden.

Det er helt uakseptabelt å vurdere uttak av masser under kote 0.
Dette vil forringe området som fremtidig tomteareal. Etterbruk av
dette fine området vil være det eneste som kan gi Hurum
kommune inntekter. Det fremstår som meningsløst,
når man i klartekst sier at ettersom masseuttaket skal pågå over så
lang tid, behøver man ikke å gjøre en konsekvensanalyse eller
planlegge for etterbruk av området. Miljøgruppens mening er at det
må tas en politisk prinsippbeslutning om at området skal forvaltes
slik at det kan få en etterbruk som et attraktivt fritids-og
boligområde. Det må følgelig utarbeides en etterbruksplan.

NGUs rapport kan leses som om Verket er det eneste masseuttak
både i dag og i fremtiden, noe som langt fra er tilfelle. Miljøgruppen
viser til at Svelviksand har sikret seg betydelige grusforekomster

Når det gjelder miljøkrav, støy og utslipp, viser
Svelviksand as til at det i løpet av de siste år er
gjennomført viktige tiltak, som innebygging av store
deler av produksjonen og bruk av andre skip som gir
mindre støy

Det er gitt en kort orientering om geologiske forhold i
konsekvensutredningens kap. 7.7.

I forslag til reguleringsbestemmelser er det tatt inn
krav omat bygninger og anlegg fjernes når driften av
sandtaket avsluttes. Det er ikke kjent at det skulle
være noen forekomst av bunnslam det er behov for å
fjerne

Det er Direktoratet for mineralforvaltning som har
ansvar for at landets minrealressurser blir forvaltet på
en forsvarlig måte. NGU er Direktoratets fagorgan og
rådgiver

Problematikken med støv er under stadig overvåking
og Svelviksand as legger vekt på bruk av vanning i
tørre perioder. Om vinteren er imidlertidig vanskelig å
gjennomføre tilfredsstillende vanning.

I konsekvensutredningens kap. 7.9 er det redegjort for
programmet som pågår for overvåking av støv

De mange innvendingene mot utskiping fra
Dramstadbukta har ført til at et nytt alternativ (alt.2)
med fortsatt utskiping fra Vollebukta er utarbeidet.

Det er ikke aktuelt å ta ut masser under kote 0.
Reguleringsbestemmelsens § 5a setter laveste nivå til
kote 2,5.

Det er riktig at det finnes andre sandforekomster i
Østlandsområdet, men Verket er en svært viktig
ressurs, ikke minst på grunn av sin beliggenhet med
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på Ringerike og at det finnes store grusforekomster i Mysen i
Østfold, Vestfold Oslo og Akershus. Dersom Svelviksand as
avslutter masselevering fra Verket, vil dette enkelt kunne erstattes
fra andre kilder i regionen,

Miljøgruppen har gjennomgått rapporten fra Meteorologisk institutt
og mener den gir grunnlag for at ryggen må forbli uendret ut fra de
svært alvorlige klimaendringene et videre masseuttak vil medføre.
Gruppen mener oversiktskartet gir et villedende inntrykk av
området. Det brede grønne beltet på Søndre rygg er i virkeligheten
en bratt og smal skrent. Området lar seg ikke fylle opp, da
høyspentlinjen går rett over.

Bakkeløkka er det høyeste området på Søndre rygg og utgjøres av
særlig verneverdig bebyggelse. I følge kommuneplanen er
Bakkeløkka «en unik glassverksbebyggelse fra 1789………. i
nasjonal sammenheng er det sjeldent med så gammel
bebyggelse». Ved utgraving av Nordveggen vil Bakkeløkka bli
liggende som det høyeste punkt midt i Drammensfjorden, uten
noen form for skjerming.

Miljøgruppen setter sin lit til at Hurum kommune hører på
befolkningen og lager en plan som ikke tillater en utvidelse av
masseuttaket i motsatt fall vil man påføre området megetstore
miljømessige skader som det ikke vil være mulig å reparere på et
senere tidspunkt.

mulighet for sjøtransport av massene. Dette er et stort
miljømessig fortrinn fremfor alle andre alternativer

I tillegg til den rapporten som ble utarbeidet i 1999, har
Meteorologisk institutt vurdert virkningene i forhold til
det reduserte masseuttaket som foreslås i alternativ 2
–se kap. 7.8.

Ved utarbeidelse av det nye alternativ 2 vil forholdene
rundt Bakkeløkka bli lite endret

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken, 07.03.2011
Naturvernforbundet mener befolkningen må få vite hva slags
etterbruk en tenker seg. Det må også vises fremtidig vei gjennom
området.

Naturvernforbundet viser til rapport 28/99 fra Meteorologisk institutt
og mener ny rapport må legges til grunn fordi det har skjedd mye
på dette feltet de siste 12 år.

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken ønsker å bli innkalt til
informasjonsmøter.

Naturvernforbundet har for øvrig kommentarer til planprogrammet:
Området ved Dramstadbukta er et populært og mye brukt
rekreasjonsområde. En utskipningshavn vil ødelegge områdets
egenart og sjarm fullstendig og vil komme i sterk konflikt med
bestemmelsene i Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.

En utnytting som det legges opp til i planprogrammet vil rasere den
særpregede landformasjonen fullstendig og vil være en katastrofe.

Rapporten fra meteorologisk institutt viser at den største effekten i
forhold til klima kommer ved en nedbygging fra dagens høyde til
kotehøyde 25 meter. Naturvernforbundet mener derfor at
nedbyggingen bør stoppes i tide, før klimaforandringene slår til.
Naturvernforbundet ønskerat det skal komme en ny
reguleringsplan for sandtaksområdet, men ønsker følgende
endringer:

Ikke ny utskipningshavn i nord,
Ingen videre utvinning under kote 45.

På bakgrunn av de mange innvendinger til
planprogrammet, er det utarbeidet et nytt alternativ 2,
der en vesentlig større del av Ryggen blir bevart og
der utskiping fra Dramstadbukta sløyfes.
Konsekvensen for landskap og for friluftsliv vil dermed
bli vesentlig redusert. Se også kap 7.8, der
vurderingene fra Meteorologisk institutt er
sammenfattet.

For blant annet å imøtekomme ønsket om å verne
friluftsområdene ved Dramstadbukta, ble
utskipningshavn mot nord ikke tatt med da alternativ 2
ble utarbeidet.

Som det fremgårav kap Feil! Fant ikke
referansekilden. om konsekvenser for landskap, vil
de landskapsmessige konsekvensene bli betydelig
redusert hvis alternativ 2 blir valgt.

Konsekvensene for lokalklimaet er belyst i kap. 7.8.

I det nye alternativ 2 er utskipningshavn i nord sløyfet.
Minimumshøyden for ryggen er økt fra kote 15 til kote
25.

Klokkarstua –Verket Nærmiljøforum, 06.03.2011
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Klokkarstua –Verket Nærmiljøforum fremhever at helse, miljø og
sikkerhet er viktige punkter, ikke bare for de ansatte, men også for
hele bosettingen rundt bedriften. Støv og trafikk er allerede en
belastning.

LNF-områder, sårbare stier kulturminner tiltagende vind er bare få
av mange punkter som vellets sjekkliste berører. I og med at dette
eren eksisterende bedrift, er det mange kjente problemer og
utfordringer å ta tak i.

Det må etableres et fond som styres og ivaretar en fraflytting og
opprydding av sandtaket om X år. Fondet må synliggjøres, så man
ikke bare sitter igjen med restene av en storhetstid.

Klokkarstua –Verket Nærmiljøforum ønsker å ha en sentral plass i
prosessen.

Som det fremgår i kap. 5.1, har det vært
diskusjonsmøter med bl.a. Nærmiljøforum, der det nye
alternativ 2 ble drøftet.
Svelviksand as overvåker støvproblematikken
kontinuerlig og har installert vanningsanlegg for å
begrense støvplagen mest mulig. Vanning kan
imidlertid ikke gjennomføres effektivt når det er kulde.
Se også kap. 7.9. Det aller meste av sanden
transporteres med skip. Konsekvensene med hensyn
til biltrafikk er derfor begrenset til et minimum.

Når det foreligger godkjent reguleringsplan, må
Svelviksand as søke om driftskonsesjon for
masseuttaket. Direktoratet for mineralforvaltning kan
etter Minerallovens § 51 da gi pålegg om å stille
økonomisk sikkerhet for at opprydding etter
sandtaksdriften blir gjennomført.

Fjordhuset –Verket og Bogen Vel, 07.03.2011
Verket og Bogen Vel er fornøyd med at hensikten med
reguleringsplanen er å fastlegge rammer for den videre drift av
masseuttaket på Verket. Vellet ser derfor frem til en effektiv
saksbehandling og gjennomføring av ny kommuneplan for
området, slik at det også snarlig blir utarbeidet en godkjent
driftsplan for Svelviksand as som de som beboere kan forholde
seg til.

Vellet ber om at planprogrammet legger til rette for å bevare en
høydeprofil mot nord på minimum kote 50. Likeså ber de om at
masseuttak ikke skal forekomme under kote +1. det er derfor viktig
at alt uttak av sand på ryggen stoppes inntil det foreligger en
godkjentdriftsplan.

Vellet viser til rapport nr. 28/99 fra Meteorologisk institutt som sier
at reduksjon av ryggen ned til kote 25 vil får store klimatiske
endringer. De ber derfor om at det legges inn som premiss at
ryggen bevares –dette gjelder også den delen av ryggen lengst
vest. Det vil få store konsekvenser for Bakkeløkka dersom denne
delen av ryggen senkes eller fjernes.

Området rundt sandtaket er det viktigste friluftsområdet for
beboere i et stort område. Vellet er derfor tilfreds med at friluftslivet
i dette området skal utredes og at planen forutsetter at stien mot
vest og nord ikke berøres av tiltaket og at det settes av et
grøntbelte mot fjorden. Det er også viktig at strandområdet på
nordsiden fortsatt kan bli et rekreasjonsområde for fiske bading og
småbåttrafikk.

Det nåværende utskipningsanlegget i Vollebukta medfører stor
støvplager for beboerne i nærområdet. Vellet ber om at det tas
høyde for et lukket transportsystem. Når det gjelder
vanningssystemer som er etablert på sandryggen i nord, så erfarer
vellet at dette ikke er tilstrekkelig for å hindre svevestøv og
støvplager. De ber om at planprogrammet gir stor oppmerksomhet
til hva som kan gjøres for å redusere dette. Når det gjelder
etterbruk av området er det viktig at vegetasjonsbeltet som går
rundt sandtaket tas vare på. Planprogrammet bør synliggjøre en
plan for beplantning etter uttak og vedlikehold av friluftsområdet
gjennom landskapspleie.
Opprydding etter gammelt og utrangert utstyr må også gis prioritet

Som det fremgår i kap. 5.1 har det vært
diskusjonsmøter med bl.a. vellet etter at
planprogrammet ble vedtatt. På bakgrunn av
innvendingertil planprogrammet, er det utarbeidet et
nytt alternativ 2, der en vesentlig større del av Ryggen
blir bevart. Ryggen skal kke ha lavere høyde enn kote
25. Utskiping fra Dramstadbukta sløyfes.

Det nye alternativ 2 vil til en viss grad redusere de
lokalklimatiske endringene. Se kap 7.8, der
vurderingene fra Meteorologisk institutt er
sammenfattet. Spesielt for området ved Bakkeløkka vil
endringene i forhold til i dag bli mindre.

Med det nye alternativ 2 vilområdets kvaliteter for
friluftslivet i mindre grad bli redusert –se kap. 7.5om
konsekvenser for friluftslivet.

Svelviksand as overvåker støvproblematikken
kontinuerlig og har installert vanningsanlegg for å
begrense støvplagen mest mulig. Vanning kan
imidlertid ikke gjennomføres effektivt når det er kulde.
Se også kap. 7.9.

Rundt hele området reguleres det vegetasjonsbelte.
Illustrasjonene i kap. Feil! Fant ikke referansekilden.
viser at det detfra de fleste steder ikke blir innsyn til
området.

I reguleringsbestemmelsenes § 5 er det satt
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gjennom en plan for hvordan Svelviksand skal ta ansvar for egen
forurensing.

Vellet ber til slutt om at det avtales konkrete planer for informasjon
til beboerne under hele planprosessen.

betingelser mht utforming og beplantning av
skråningene og om fjerning av bygninger og anlegg
når masseuttaket avsluttes.

Klokkarstua Vel, 07.03.2011
Klokkarstua Vel har oversendt sitt forslag via Klokkarstua-Verket
Nærmiljøforum.
Vellet mener at det er viktig å få belyst alle sårbare punkter og
sender over en sjekkliste for planprogram. Vellet mener at en
bedrift som har arbeidet der i mange år, så viktigheten av en god
prosess er alfa og omega.

Private
Kari Lem, 20.02.2011

1. Foreslår ny og bredere riksvei 289 gjennom sandtaket,
der det er «klart» for det. Dette vi gi større
trafikksikkerhet og mindre sjenanse for beboerne og
andre trafikanter.

2. Hurum kommune oppfordres til å gjøre det de kan for å
få stanset driften av videre sanduttak. Deretter kan
Svelviksand as bygge opp igjen landskapet og selge
tomter.

3. Kommunen må i samarbeid med Svelviksand as rådslå
om hvordan skadene på landskapet kan repareres.

4. Det bør være jevnlige rådslagningsmøter med
lokalbefolkningen.

5. Noen bør ikke for egen vinnings skyld få anledning til å
utbytte og utarme naturressursene.

6. Hurum kommune bør gå nøye gjennom planprogrammet
og tenke på miljøkonsekvensene i videste forstand før
noe settes i gang.

Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for fylkesveg
289, men ikke konkrete planer for opparbeidelse av
veien.

Som det fremgår av planbeskrivelsen, legges det nå
frem et alternativt planforslag –alternativ 2 –som i
vesentlig grad reduserer inngrepene i landskapet. Den
videre driften av sandtaket vil foregå i så lang tid at
man ikke har funnet det riktig fastlegge etterbruken av
området nå. Det er imidlertid tatt inn et eget punkt i
reguleringsbestemmelsene (§ 5c) om utforming og
beplantning av skråningene etter hvert som de enkelte
deler av masseuttaket avsluttes.

Det har vært orienteringsmøter med representanter for
velforening og lokale interesseorganisasjoner.

Marit Øder Øye, 21.02.2011
Utenom miljøproblemer som sandflukt og støy fra morgen til kveld
som de fleste beboere sliter med, vil Øye også gi uttrykk for at det
allerede er blitt betraktelig kraftigere vindforhold. Dette merkes
kanskje best i Bogen og spesielt for de som bor på oversiden av
veien opp mot sandtaket. Dette fører med seg ekstra sandflukt.

En annen detalj som det er viktig å belyse, er vibrasjoner fra
knuseverket som forplanter seg i bakken til noen av husene i
nærheten. Etter henvendelse til Svelviksand for 3 –4 år siden ble
det gjort noen justeringer i knuseverket og rystelsene ble noe
bedret, men rystelsene er fremdeles et problem og Øye mener
sprekker bl.a. på baderommet kan henføres til dette.

Det vises til kap 7.9 om støy og spredning av støv.
Støvproblematikken følges opp av Svelviksand
kontinuerlig. Det mest støyende deler av driften er nå
flyttet inn i lukket anlegg og det er installert
vanningsanlegg for å begrense spredning av støv.
I reguleringsbestemmelsenes § 5 er det stilt krav om
at

- støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer
beskrevet i kapittel 30 i forurensingsforskriften, og

- at det skal væreinstallert vanningsanlegg for å
dempe støv.

Åse og Hans Ole Korsgård, 01.03.2011
I planprogrammet skisseres et omfattende masseuttak uten at
geologiske og hydrologiske konsekvenser er foreslått utredet.
Dersom man slipper Drammensfjorden inn i den løse sanden, på
innsiden av det som er igjen av Nordryggen, vil det kunne medføre
risiko for utglidning av vannoppløst sandmasse ned i
Dramstadbukta. Det er heller ikke nevnt de statiske virkningene av
masseuttaket på eksisterende masser. Det er behov for en
omfattende geologisk risikoanalyse.

Det er satt en begrensning på uttak av sand til kote
2,5, slik at det ikke skal være fare for at vann fra
Drammensfjorden skal trenge inn i området. Det vises
ellers til kap. 7.7om geologiske forhold.
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Det vises til rapporten fra Meteorologisk institutt hvor det fremgår
at 50 meter er den kritiske høyden på Nordryggen i forhold til
lokale klimaendringer. Svelvikssand as ønsker å gå ned til 15 –20
meter og ser helt bort fra konklusjonene i rapporten.

Beboerne er allerede sterkt plaget av sandstøv. Det er behov for
ytterligere utredninger av dette. Korsgård bor på Bakkeløkka som
ligger på den høyeste delen av søndre rygg. Ved utgraving av
Nordryggen vil den bli liggende utsatt uten noen skjerming.
Bakkeløkka er glassverksbebyggelse fra 1789 som Hurum
kommune må ha et særskilt ansvar for å bevare.

Det er redegjort for konsekvenser for lokalklimaeti
kap. 7.8.

Dersom det nye alternativ 2 blir vedtatt, vil det trolig
ikke bli merkbare endringer i vindforholdene ved
Bakkeløkka.

Terje Breiskar, 01.03.2011
Breiskar eier gnr. 9, bnr 163 som er foreslått endret fra
boligområde til verneområde for sandtaket. Han ber om at tomten
blir opprettholdt som bolig, subsidiært at Svelviksand as pålegges
et makeskifte, slik at han kan få et tilsvarende areal i tilknytning til
sin andre tomt gnr. 9, bnr. 139. Denne andre tomten er foreslått
som en del av boligområdet, men blir ødelagt som boligtomt på
grunn av forslag om en adkomstvei. Han foreslår at atkomstveien
blir lagt i tomtegrensen slik at eiendommene blir belastet likt.

Eiendommenegnr. 9, bnr. 139 og 163 ligger så nær
krysset mellom fylkesvei 289 og innkjørselen til
sandtaket, at utnyttelse til boligformål vil være
problematisk i forhold til støy og støv fra
sandtransporten.
Begge eiendommene er tatt ut av planen.

Bjørn Hovden og Cathrine Patricia Hovden, 02.03.2011
Er positive til planene, men ber om at det utredes mulighetene for
å etablere en småbåthavn i tilknytning til den planlagte
utskipningskaia. Det er en fordel å samle den type virksomheter et
stykke unna badeplassen. I tillegg vil det anses som positivt om
man i tilknytning til denne bruksendringen i deler av
Dramstadbukta bidro med midler til anskaffelse av flytebrygger,
benker, sklier, mm.

Utskipning fra Dramstadbukta er på grunnlag av
mange merknader ikke tatt med i det nye alternativ 2
som nå anbefales. Utskipningskaia i Vollebukta vil
dermed bli videreført og inngår i reguleringsplanen.

Fred Arild Eek, 03.03.2011
Dagens LNF-områder må beholdes. I stedet for å ta ut mer sand,
bør områdets verdier tas ut ved regulering av etterbruk til tomter.
Økonomiske verdier for kommunen må tas inn i plan-programmet,
spesielt med tanke på etterbruk av området. De spesielle
grunnforholdene på Verket må tas inn i konsekvensutredningen.

Kommentarer til punktene i planprogrammet:
2.2:
Eek ber om at hans eiendom gnr 9, bnr. 54 blir tatt med i
planen, likeså tomtene 9/139 og 9/163.
3.2.1:
støv fra selve sandbakken og fra lastebiler står for det
meste av forurensingen.
3.2.4:
Dramstadbukta som en friluftsperle er brukt av mange
mennesker og må for all del skjermes for mer
forurensning og uro.
3.2.5:
En etterbruksplan må være en del av planarbeidet. Uttak
under kote 0 er helt uakseptabelt med hensyn til miljøet
og med hensyn til etterbruken av området.
3.2.7:
NGUs grus-og pukkdatabase viser at Verket ikke er en
så stor samfunnsmessig leverandør av masse som
enkelte prøver å bruke som bevis for å utvide
masseuttaket.
3.2.9:

Det vises til redegjørelsen i kap. 6for det nye
alternativ 2, der grensene for masseuttaket er
vesentlig endret og forslaget om utskipning fra
Dramstadbukta er frafalt.

Eiendommenegnr. 9, bnr. 54, 139 og 163ligger så
nær krysset mellom fylkesvei 289 og innkjørselen til
sandtaket, at nye boligervil være problematisk i
forhold til støy og støv fra sandtransporten.
Eiendommeneerderfortatt ut av planen.

Det vises til kap 7.9 om støy og spredning av støv.
Støvproblematikken følges opp av Svelviksand
kontinuerlig. Det mest støyende deler av driften er nå
flyttet inn i lukket anlegg og det er installert
vanningsanlegg for å begrense spredning av støv.

Den videre driften av sandtaket vil foregå i så lang tid
at man ikke har funnet det riktig fastlegge etterbruken
av området nå. Det er imidlertid tatt inn et eget punkt i
reguleringsbestemmelsene (§ 5c) om utforming og
beplantning av skråningene etter hvert som de enkelte
deler av masseuttaket avsluttes.

Det vises til kap. 7.10hvor det er redegjort for
grusressursens regionale betydning.
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Rapport 28/99 fra Meteorologisk institutt er entydig mht.
en konklusjon som blir at ryggen må forbli uendret ut fra
de svært alvorlige klimaendringer et videre masseuttak
vil medføre.

Det er redegjort for konsekvenser for lokalklimaet i
kap. 7.8.

Knut Tønnessen, 03.03.2011
Kommentarer til planprogrammet:

Forholdet til eksisterende planer:
Forslaget til planprogram tar ikke hensyn til
naturverdier/kulturminneverdier
I framtiden vil ikke stedet fremstå som et attraktivt bo-og
fritidsområde.
Planprogrammetsier ikke noe om stedets fremtidige
utseende,
Transport:
Fylkesvei 289 er sterkt belastet ikke minst på grunn av
sandtransporten. Frykter at det kan skje uhell.

Ikke riktig at det ikke blir støvproblemer dersom
utskipningen flyttes til Dramstadbukta –det kommer
betydelige mengder støv fra selve sandbakken.
Kulturminner:
Kulturminner er tidligere fjernet av Svelviksand as
Friluftsliv:
I Dramstad er det en badestrand som er meget benyttet.
Landskap og etterbruk:
Laveste kotehøyde bør være +2.
Støy og spredning av støv:
Spredning av støy og støv er ulovlig og kan ikke godtas.
Regional forvaltning av grusressurser:
80 % av grusforekomsten er gravet ut. Det er ikke riktig
at Verket er en viktig forsyningskilde for sand og grus i
Østlandsområdet. Det er betydelige grusforekomster på
Ringerike og på Mysen.
Lokalklima:
Dersom ryggen mot vest også fjernes, vil stedet bli en
forblåst plass. Dagens kotehøyder på sandryggen må
opprettholdes.
Medvirkning og informasjon:
Krever at alle som har eiendommer på Bogen og Verket
blir tatt med på råd.

Bemerkninger:
Uttak av sand og grus har til i dag medført følgende
ulemper og kan ikke fortsette: Forsterkede vindforhold,
forringet miljø, betydelig endring av landskapet, fjernet
fotballsletta, betydelig verdireduksjon av eiendommene,
fjernet kulturminner.
Videre drift av utgraving stanses så snart som mulig
Det utarbeides en konsekvensanalyse
Det pålegges å utarbeide en oppryddingsplan
Det pålegges å beplante og legge til rette for etterbruk
Bryggen fjernes og PCB-holdige masser fjernes og
deponeres.

Det vises til redegjørelsen i kap. 6om det nye
alternativ 2 hvor hensynet til kulturminner og
naturverdier er lagt til grunn for en vesentlig endring
av masseuttakets grenser.

I kap. Feil! Fant ikke referansekilden. om
konsekvenser for landskap er det redegjort for stedets
fremtidige utseende. Det foreligger også en
temarapport om landskap, der det finnes flere
illustrasjoner.

Videreføring av driften i sandtaket vil ikke medføre økt
trafikk på Fylkesveien.

Det vises til redegjørelsen i kap. 7.9om støy og
spredning av støv. I reguleringsbestemmelsene er det
forutsatt vanningsanlegg for å begrense spredning av
støv.

Det vises til kap. 7.10 hvor det er redegjort for
grusressursens regionale betydning.

Det vises til kap 7.8, der det er redegjort for
konsekvenser for lokalklimaet.
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Eiendommenes verdiforringelse må erstattes.
Det settes av 100 mill. på sperret konto for opprydding av
området.

Terje Magnus Knutsen og Hilde Skjæggestad, 05.03.2011
Knutsen og Skjæggestad mener at det i reguleringsplanen bør
legges opp til en utvidelse av LNF-området, ikke en innskrenkning.
De ønsker først og fremst fire reguleringer:

bevare Vest-ryggen mor Svelvik,
skrinlegge planer om ny utskipningshavn i Dramstad,
utvide LNF-sonen ved turstien rundt Dramstadbukta,
ikke tillate uttak av masser under kote 0.

De krever endringer på følgende punkter i planprogrammet:
Kommunen må selv ta regien og ansvaret for
konsekvensutredningene, Tidligere innsigelser fra
Svelvik kommune og Fylkesmannen innarbeides,
Det må konkretiseres hvilke typer miljøulemper som skal
utredes,
Rikspoliske retningslinjer må legges til grunn og
prioriteres i planleggingen.
Trafikksikkerhet med lastebiler må utredes,
Utredning om naturmiljø bør omfatte et større areal enn
bare strandsonen,
Det bør vurderes en utvidelse av dagens LNF-område,
Det bør utredes konsekvenser for grunnforholdene etter
masseuttak, hvor sikker vil grunnen være etter
masseuttak?
En utredning om sandforurensningen bør fokusere på
mulig helserisiko,
Det bør utredes om det er riktig at Svelviksand fortsatt
skal være en viktig forsyningskilde for sand og grus i
østlandsområdet,
Rapporten fra Meteorologisk instituttmå sees i
sammenheng med utredning av grunnforholdene.

Det fremlegges nå et alternativ 2 som imøtekommer
disse punktene.

Konsekvensutredningen som følger reguleringssaken,
er utarbeidet av Asplan Viak på vegne avbåde Hurum
kommune og Svelviksandas,. Utredningen redegjør
for de vesentligste av problemstillingene som Knutsen
og Skjæggestad tar opp.

Arne Bratlie og Katrine Husby, 06.03.2011
Bratlie og Husby er nærmeste naboer til planområdet og ønsker

ikke en ny utskipingshavn i nord og
ingen videre utvinning under kotehøyde 45.

De peker på at området fra innerst i Dramstadbukta til
Svelvikstrømmen er et populært og mye brukt friluftsområde.
Området brukes flittig både til sykling, jogging og turgåing. I
Dramstadbukta ligger en barnevennlig strand og bukta er et
populært utfartssted for båtfolket. En utskipingshavn i bukta vil
ødelegge områdets egenart og sjarm fullstendig.

De viser til planbestemmelsene i kommuneplanen og til
Rikspoliske retningslinjer for Oslofjorden og mener at en
utskipningshavn vil komme i sterk konflikt med disse.

Moreneryggen er en naturhistorisk ressurs av stor regional verdi.
Det vil være en katastrofe om denne landformasjonen for alltid blir
borte.

De viser til rapport 28/99 fra Meteorologisk institutt og at den

Det vises til redegjørelsen i kap. 6for det nye
alternativ 2, der grensene for masseuttaket er
vesentlig endret og forslaget om utskipning fra
Dramstadbukta er frafalt.
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største effekten kommer ved en nedbygging til kote 25. De mener
at det må gjøres nye undersøkelser mht. lokalklima.

I kap. 7.8er det redegjort for konsekvenser for
lokalklimaet.

Odd Petter Dramstad Andersen, Gro Lippert Andersen, Lars
Duvaland og Elisabeth Duvaland, 06.03.2011
Er kritiske til prosessen og at Hurum kommune har overlatt
utarbeidelsen av planprogram til et privat konsulentfirma.
For eiendommene ved Dramstadbukta har plagene knyttet til
sandflukt tiltatt de senere år. Det er nødvendig med grundige og
uhildede undersøkelse av sandflukten.

Er bekymret for endringene av lokalklimaet som følge av at
moreneryggen reduseres.

Det fremstår som uforståelig at det fortsatt arbeides for en
utskipningshavn i Dramstadbukta som har noe så unikt som flere
hundre meter sammenhengende strand tilgjengelig for
allmenheten. Verdien av stranden som naturperle bør veie tyngre
enn det behov Svelviksand as gir uttrykk for.

Konsekvensutredningen som følger reguleringssaken,
er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av både Hurum
kommune og Svelviksand as.

Det er redegjort for problematikken knyttet til sandflukt
i kap. 7.9
Det er redegjort for konsekvenser knyttet til lokalklima
i kap. 7.8.

Forslaget om utskiping fra Dramstadbukta er ikke tatt
med i det nye alternativ 2 som nå fremlegges.

Tyra Kristiansen Stave og Birk Kristiansen Stave,
07.03.2011
Mener det ville være synd hvis ryggen ble jevnet med jorden,
For stort uttak av sand vil gjøre Verket enda mer utsatt for vær og
vind.
Det er mye støy fra lastebiler og fra båtene som ligger ved kai.
Trafikkforholdene ved eventuell fortsatt drift må vurderes nøye.
Utskiping må ikke foregå fra Dramstadbukta fordi det
sammenhengende turområdet da vil bli brutt.

Det er fortsatt rester etter festningen som ble etablert før Norges
frigjøring i 1905. Kommunen må granske når og hvordan
festningsverkene ble ødelagt og hvordan restene av dette
historiske byggverket kan tas vare på.

Det vises til redegjørelsen i kap. 6 for det nye
alternativ 2, der grensene for masseuttaket er
vesentlig endret og forslaget om utskipning fra
Dramstadbukta er frafalt.

Restene etter festningsverkene reguleres med
hensynssone og vil dermed bli bevart.

Fridtjof Kjæreng, 07.03.2011
Det er bekymringsfullt at geologiske og hydrologiske konsekvenser
ikke utredes ved et så omfattende masseuttak.
Dersom man slipper Drammensfjorden inn i den løse sanden på
innsiden av det som er igjen av Nordryggen, vil det medføre risiko
for at for utglidning av vannoppløst sandmasse ned i
Dramstadbukta.
Svelviksand ønsker å senke ryggen til 15 –20 meter og ser helt
bort fra rapporten fra Meteorologisk institutt. Ryggen må forbli
uendret ut fra de svært alvorlige klimaendringene et videre
masseuttak vil medføre.
Beboerne er allerede sterkt plaget av sandstøv. Også i denne
sammenheng er det behov for ytterligere utredninger.

Det er satt en begrensning på uttak av sand til kote
2,5, slik at det ikke skal være fare for at vann fra
Drammensfjorden skal trenge inn i området. Det vises
ellers til kap. 7.7, der geologiske forhold er beskrevet.

Etter det nye alternativ 2 skal ryggen stå igjen med en
minstehøyde på kote 25. Det er redegjort for
konsekvenser knyttet til lokalklima i kap. 7.8.

Det er redegjort for problematikken knyttet til
spredning av støv i kap. 7.9

Tone og Jan Erik Schiøtz, 07.03.2011
Svelviksand as følger ikke kravene i kommuneplanen om at «det
skal settes høye krav til bedriftenes miljøkvalitet», for eksempel
ved at transportbåndet ikke er forsvarlig sikret, noe som utgjør en
særlig fare for barn. Bedriften følger heller ikke prinsippet om at det
er forurenser som skal bære kostnadene ved miljøtiltak. På Verket
er detbeboerne som bærer kostnadene ved forringet verdi på
eiendommene og miljømessige ulemper.

Det gjøres spesielt oppmerksom på Plan-og bygningslovens
forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Dette kravet berører i
svært stor utstrekning forholdene på nordsiden av
utvinningsområdet og må få konsekvenser for det videre

Etter de mange merknader som går imot ny
utskipningshavn i Dramstadbukta, foreslås i det nye
alternativ 2 utskipning fra Vollebukta videreført.
Hensynet til strandsonen i Dramstadbukta blir dermed
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reguleringsarbeidet.

De viser til rapporten 28/99 fra Meteorologisk institutt som
konkluderer med at reduksjon av ryggens høyde til kote 25 vil gi
svært negative konsekvenser for beboernepå sørsiden.
Konsekvensene kan få store medisinske virkninger ved økt
støvplager og redusert verdi på bebyggelsen. Disse forhold er ikke
tatt med i planforslaget.

De påberoper seg i henhold til Plan-og bygningslovens
bestemmelser om planprogram å bli betraktet som grupper som
antas å bli særlig berørt. De ber om at det gjennomføres
evaluering av hva de klimamessige forhold vil bety for
helsemessige forhold og verdien på de aktuelle eiendommer.

ivaretatt.

Etter det nye alternativ 2 skal vestre del av Ryggen stå
igjen. Videre østover vilminstehøyden blikote 25.
Dette vil til en viss grad redusere virkningen for
lokalklimaet. Det er redegjort for konsekvenser knyttet
til lokalklima i kap. 7.8.

Svelviksand as overvåker støvproblematikken
kontinuerlig og har installert vanningsanlegg for å
begrense støvplagen mest mulig. Vanning kan
imidlertid ikke gjennomføres effektivt når det er kulde.
Se også kap. 7.9.

Per Juul Høilie, 24.03.2011
Som nærmeste nabo reagerer Høilie kraftig på at han ikke har fått
varsel.
Masseuttaket har allerede ødelagt store delerav et naturskjønt
område. I stedet for å lage planer for videre uttak av masse, burde
det heller vært satt en stopper for galskapen.

«Ryggen» og Dramstadbukta vært høyt verdsatt og elsket som
rekreasjonsområder. Det burde først vært utredet i hvor stor grad
området benyttes som friluftsområde og hvilke ulemper fortsatt
masseuttak vil få for innbyggerne i området. Området blir brukt
både av fiskere, badende syklende gående ridende og andre
Dramstadbukta er et kjært sted for båtfolk.

Svelviksand har drevet sandtaket siden 1911 og har hatt gode
inntekter, men nå må resten av moreneryggen tas vare på for
kommende generasjoner. Det bør også ryddes og plantes i
området.

Først og fremst beklages det at ikke Høilie har fått
varsel.

Det vises til redegjørelsen i kap. 6 for det nye
alternativ 2, der grensene for masseuttaket er
vesentlig endret og forslaget om utskipning fra
Dramstadbukta er frafalt

.
Det er tatt inn et eget punkt i regulerings-
bestemmelsene (§ 5c) om utforming og beplantning av
skråningene etter hvert som de enkelte deler av
masseuttaket avsluttes.

Odd P.D. Andersen, 26.03.2011
Er direkte berørt part, men har ikke mottatt noe skriv som definerer
klart hva som skal behandles i planen. Ber om å få tilsendt tydelige
beskrivelser.

Det beklages at ikke Andersen har fått varsel.
Forslaget til planprogram er oversendt ham.

5.3 Planutvalgets godkjenning av planprogrammet
Planutvalget behandlet planprogrammet i sitt møte den 6.03.2012 (sak 11/12) og fattet
følgende vedtak:

Planutvalget fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 forslag til planprogram
for masseuttak på Verket, revidert 09.11.2011.

5.4 Merknader etter at alternativ 2 ble forelagt de lokale gruppene.
De lokale gruppene ble i møte den 17.01.201 3 forelagt et nytt planforslag, alternativ 2, der
den vestre delen av Ryggen bevares og utskipningskai i Dramstadbukta sløyfes.
Arbeidsgruppen i Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum har deretter kommet med nye
merknader:

Arbeidsgruppen ledet av Klokkarstua og Verket
Nærmiljøforum 23.01.2013

Kommentarer

Arbeidsgruppen har lagt Fylkesmannens uttalelser til grunn når de
har vurdert planforslagene.
Etter deres skjønn er de tre alternativene svært like. Alle tre er for
vidtgående når det gjelder uttak av sand og nedbygging av
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Svelvikryggen. Konsekvensutredningene sier entydig at enhver
reduksjon under 50 vil ha store klimatiske endringer.
Dere alternativ er som følger:

- Vestre del av Ryggen (mot Svelvik) bevares med full høyde
- Urørt del av Ryggen skal ha kote 50 som minimum
- Der hvor det er tatt ut sand, bør ytterligere reduksjon i høyden

unngås, da enhver reduksjon av Ryggen under 50 meter vil ha
store negative konsekvenser

- Det skal ikke graves lavere enn kote +2 inne i sandtaket
- Resterende del av Ryggen bør formes slik at beplantning er

mulig
- Beplantning av Ryggen etter endt uttak skal bekostes av

tiltakshaver
- Alle LNF-områder bevares og utvides til å omfatte kystsonen på

nord-og vestsiden av Verket

På bakgrunn av arbeidsgruppens uttalelse
gjennomgikkSvelviksand as og administrasjonen i
Hurum kommune planen på ny, i et forsøk på å
imøtekomme noen av disse synspunktene.
Det derfor utarbeidet et revidertalternativ 2, der
Ryggen –i tillegg til å bli bevart med nåværende
høyde i den vestlige enden –får en høyde på 25
meter videre østover, stigende til kote 30 lengst mot
øst.
Det ble innarbeidet en reguleringsbestemmelse (§ 5c)
om beplantning etter avsluttet uttak og en
minimumshøyde i sandtaket på kote 2,5.
De grønne områdene som skal stå igjen mot fjorden
og mot naboområdene i syd, reguleres til
vegetasjonsskjerm. Dette vil ivareta de samme hensyn
som LNF-område.

Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum 22.03.2013
På årsmøtet i Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum den
21.02.2013 var det en overveiende stemning for at etterbruk av
området måtte behandles i det pågående planarbeidet for
sandtaket.
Her ble det fra kommunalpolitiske deltakere presisert at etterbruk
måtte inn i planarbeidet og vurderes grundig og at det var for sent
å gjøre det etter at planen var ferdig behandlet.
En kvalifisert vurdering av etterbruk av området har Klokkarstua og
Verket Nærmiljøforum bedt om i møte med Asplan Viak og
Svelviksand uten at det har vært tatt hensyn til. Arbeidsgruppen
som representerer Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum, Verket o
Bogen Vel og Bogen miljøgruppe behandlet dette på et
arbeidsmøte 21.mars 2013. Arbeidsgruppen er helt enig i at
etterbruk må tas inn i planarbeidet og vil bistå konstruktivt i en slik
utredning. Arbeidsgruppen anbefaler derfor megetsterkt at Hurum
kommune pålegger Svelviksand å gjennomføre en grundig og
detaljert vurdering av etterbruk.

Den videre drift av sandtaket vil foregå i lang tid -med
de begrensninger i masseuttaket som ligger i det nye
alternativ 2, i alle fall til 2040. Både Svelviksand as og
administrasjonen i Hurum kommune mener det ikke er
riktig å legge føringer for arealbruken så lang frem i
tid. Dette må være gjenstand for en bred prosess i
forbindelse med kommuneplanarbeidet når tiden
nærmer seg. Det som er viktig i denne omgang, er
sette vilkår for hvordan terrenget skal avsluttes og
beplantes, etter hvert som driften i de enkelte delet av
området avsluttes. Dette er tatt var på i
reguleringsbestemmelsenes § 5c.

5.5 Merknader etter at alternativ 2 ble revidert og forelagt de lokale
gruppene

De lokale gruppene ble i møte den 6.05.2013 ble forelagt et revidert alternativ 2, der
Ryggens minimumshøyde ble økt til kote 25. Arbeidsgruppen i Klokkarstua og Verket
Nærmiljøforum har deretter kommet med en ny uttalelse:

Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum, Arbeidsgruppen 28.05.2013
Gruppen bemerker at det er bra at Svelviksand as synes å ta deres
innsendte kommentarer på alvor. Alle de tidligere kommentarene
er dog ikke behandlet i denne fremstilling og dette vil de
kommentere:

1. De etterlyser en oversikt over LNF-områdene. Disse må tegnes
inn på kartet, da de danner viktige premisser for de videre
vurderingene.

2. De etterlyser også en bekreftelse på at man inne i sandtaket
ikke på noe sted skal gå under kote +2.

3. Etterbruk har vært diskutert i tidligere planarbeider. Her mener
gruppen at det ikke skal lages en plan som binder opp
Kommuneplanens fremtidige arealbruk, ei heller krever
bindende beslutninger fra Svelviksands side. De ser for seg en
planskisse hvor man ut fra adkomst og areal ser på hvordan
man kan utnytte området påen best mulig måte for

Regulering av de grønne områdene rundt sandtaket til
vegetasjonsskjerm ivareta de samme hensynene som
LNF-område.

Reguleringsbestemmelsenes § 5a fastsetter at
massene ikke skal tas ut under kote 2,5.

Det vises til kommentaren om etterbruksplaner
ovenfor. Selv om Arbeidsgruppenbare tenker seg en
planskisse, vil Svelviksand as og administrasjonen i
Hurum kommune være tilbakeholden med å legge
føringer for arealbruk som først skal realiseres så
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Svelviksand as, Hurum kommune og beboerne. Dette kan
gjøres ved å avgrense boligområder, småindustri, friområder,
LNF-områder, verneområder, skjermbelte, mulige veier i
området og inngjerding av farlige skrenter/områder.

4. Det synes ikke å være balanse mellom den på kart viste
forskjell i areal mellom alternativ 2 og alternativ 0 og det volum
det samme areal representerer i matrisen. Denne beregningen
må kvalitetssikres ved at det av NGU foretas en faglig
beregning og at denne beregning legge inn i planarbeidet som
et grunnlag.

langt frem i tid. Dette bør være opp til fremtidige
kommunestyrer å avgjøre.

De volumberegninger som foreligger, er utført på
grunnlag av en 3D-modell, basert på nye oppmålinger.
Beregningene er gjennomgått på ny.

5.6 Behandling etter Mineralloven
Når det foreligger vedtatt reguleringsplan, må tiltakshaver søke om driftskonsesjon i henhold
til Mineralloven (den nye Mineralloven trådte i kraft 1.1.2010). Det er Direktoratet for
mineralforvaltning som gir konsesjon og vil ha ansvar for tilsyn med virksomheten.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 Intensjon
Hensikten med reguleringsplanen er å:

Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket,
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige
konsekvensene av uttaket og at landskapet etter endt uttak ryddes og beplantes
på en forsvarlig måte,
Sikre at viktige hensyn til friluftslivet blir ivaretatt,
Sikre at naturverdier og kulturminner innenfor planområdet blir ivaretatt.

Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Verket er derfor svært
viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune- og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt. Kvaliteten er svært god
og materialet brukes i hovedsak som tilslag i betongproduksjon. Over 90 % av uttaket
eksporteres ut til andre kommuner og over halvparten av uttaksvolumet forsyner Oslo
kommune. 80 % av leveransene fraktes ut med skip og belaster dermed ikke det regionale
veinettet. Forsyningsmønsteret har holdt seg konstant gjennom mange år, men
uttaksmengden kan variere noe, grunnet svingninger i bygge- og anleggsvirksomheten.

Reguleringsarbeidet har vært en prosess, der både lokalmiljø og offentlige myndigheter har
kommet med innspill og kritikk til det foreløpige utkast som ble lagt til grunn for
planprogrammet. Dette har resultert i at to ulike alternativer for drift og utvidelse av sandtaket
er konsekvensutredet:

Alternativ 1 er i prinsippet det forslaget som ble lagt til grunn for planprogrammet.
I dette alternativet tasdet meste av massene i Ryggen ut – dvs. inntil 18,6 mill. tonn.
Med dagens uttak tilsvarer dette videre drift i 37 år. Det blir stående en minst 15
meter høy rygg mot Dramstadbukta i nord.
Alternativ 2bevarer en større del av Ryggen og er fremkommet som resultat av
høringsuttalelser i forbindelse med planprogrammet og etter drøftinger med lokale
grupper (se kap. 5.1). Dette alternativet gir mulighet for å ta ut 14,7 mill. tonn. Med
dagens uttak tilsvarer dette videre drift i 29 år.

Begge alternativer forutsetter at eksisterende skråninger mot øst (mot Klokkarstua) og mot
syd (mot boligene ved Fjordveien og ved Bakkeløkka) ikke endres.

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes til etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 2040 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag. Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal plantes til med stedegen
vegetasjon etter hvert som de enkelte deler av feltet er avsluttet og at anlegg og
installasjoner skal fjernes når virksomheten opphører.

Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/naturlige masser til bruk for
istandsetting av området.

Produksjonsanlegget er i løpet av 2012 blitt bygget inn og har fått en vesentlig oppgradering,
noe som reduserer energiforbruk og støy.
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Arealene langs strandsonen mot Dramstadbukta og mot Strømmen skal sikres for friluftslivet
og reguleres til  Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm. Stien langs Dramstadbukta vil i begge
alternativer bli bevart. Begge alternativer forutsetter at eksisterende skråninger mot øst (mot
Klokkarstua) og mot syd (mot boligene ved Fjordveien og ved Bakkeløkka) ikke endres.

6.2 Hovedgrep – 2 alternative løsninger

6.2.1 Alternativ 1
Massene tas ut slik at det står igjen en 15 meter høy rygg mot nord og vest.
Ny utskipningskai anlegges i Dramstadbukta

Figur 4. Forslag til områderegulering, alternativ 1.
Ryggen tas ned til kote 15, nytt utskipningsanlegg mot Dramstadbukta

Alternativ 1 ble lagt til grunn i planprogrammet og er en videreføring av forslaget fra 1994.
Det innebærer å ta ut den gjenværende del av grusressursen, men å la en 15 meter høy
rygg forbli urørt mot nord og vest. Stien langs Dramstadbukta og strandsonen vil på denne
måten bli bevart. Mot øst, ved Dramstad gård, vil Ryggen stige oppover til kote 30. Massene
tas ut til samme nivå som bunnen i dagens massetak. Beregnet nivå for 100-års stormflo ved
neste århundreskifte er kote 2,2. For å sikre en forsvarlig etterbruk av området, er det derfor
fastsatt i reguleringsbestemmelsene at det laveste nivå i området skal være kote 2,5.. Mot
syd vil den nåværende terrengformasjon bli stående som en vegetasjonsskjerm mot boligene
langs fylkesvegen og ved Bakkeløkka.

Den sentrale delen av området vil stå igjen som en 590 dekar stor slette.

Mot Dramstadbukta anlegges et nytt utskipningsanlegg – se kap. 6.4. På dette sted tas
Ryggen ned til kote 3 – 4.
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Dette alternativet gir mulighet for å ta ut ca. 18,6 mill. tonn, noe som tilsvarer 37 års drift med
det volum som pr. i dag tas ut hvert år.

6.2.2 Alternativ 2
Den vestre delen av ryggen bevares - ryggen blir for øvrig 25 m høy.
Fortsatt utskipning i Vollebukta

Figur 5. Forslag til områderegulering, alternativ 2.
Den vestre delen av Ryggen bevares. Videre østover blir Ryggen stående med 25 meter høyde. Rester
etter Svelvik befestning reguleres som hensynssone. Utskipningsanlegget i Vollebukta videreføres.

På bakgrunn av merknader som er kommet i forbindelse med planprogrammet og
innvendinger fra lokale grupper, har Svelviksand as og administrasjonen i Hurum kommune
funnet det riktig å fremlegge et redusert alternativ, der den vestre delen av ryggen blir
stående. Man vil derved bevare restene etter Svelvik befestning (se kap. 6.4.2) og det meste
av stien opp til dette anlegget. Denne delen av ryggen vil da bli stående som en 55 m høy
skjerm som hindrer innsyn i massetaket fra Svelvik. Det er Oslo kommune som eier den
vestre delen av ryggen.

Videre østover vil Ryggen bli stående med en minstehøyde på kote 25, unntatt et mindre
parti midt på, der ryggen allerede er tatt ned til kote 23. Dette endres ikke. Videre østover,
bak Dramstad gård, blir de oppbygde vollene som i dag ligger på kote 26 - 28,
stående. Ryggen vil videre østover stige til kote 30.

På bakgrunn av de mange protestene mot utskipningskai i Dramstadbukta, videreføres i
stedet dagens utskipningsanlegg i Vollebukta.

Alternativ 2 er for øvrig identisk med hovedalternativet.
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Alternativ 2 er vesentlig redusert i volum og gir mulighet for å ta ut ca. 14,7 mill. tonn, noe
som tilsvarer 29 års drift med det volum som pr. i dag tas ut hvert år. Den sentrale delen av
området vil stå igjen som en 502 700 m2 stor slette på kote 2,5.

Figur 6. Snitt som viser ulike alternativer for masseuttaket.

6.3 Atkomstløsninger
Den nåværende atkomstveien fra Fylkesveg 289 foreslås videreført i planen. Det vil fortsatt
ikke være mer enn ca. 20 % av massene som transporteres på vei.

6.4 Utskipningsanlegg
I forslag til planprogram var det forslått et nytt utskipningsanlegg på nordsiden av halvøya,
mot Dramstadbukta. Dette var foreslått dels som en imøtekommelse av naboenes klager
over støv fra det nåværende utskipningsanlegget i Vollebukta og dels for å kunne benytte
større skip til transport av sand. På grunn av at Vollebukta er meget grunn, er det begrenset
hvor store skip som kan benytte den nåværende kaia.

I løpet av høringsperioden har mange vært kritiske til å bygge et nytt utskipningsanlegg mot
nord og ment at dette vil være til stor skade for friluftslivet ved Dramstadbukta. Svelviksand
as har derfor etter samråd med administrasjonen i Hurum kommune kommet til at det
nåværende anlegget i Vollebukta bør videreføres. Nytt utskipningsanlegg mot
Dramstadbukta er derfor ikke tatt med i det nye alternativ 2. I mellomtiden har Svelviksand as
begynt å bruke andre skip som avgir vesentlig mindre støy – se kap. 7.9.

Planens bestemmelser gir anledning til vedlikeholdsmudring av innseilingsleden til
utskipningsanlegget.
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6.5 Hensynssoner – vern av kulturminner
I alternativ 2 reguleres restene etter Svelvik befestning til hensynssone – vern av
kulturminner. I begge alterantiver reguleres varpebolt og kaianlegg ved Strømmen som
hensynssoner.

6.6 Etterbruk av området
Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut og driften av anlegget er stanset. Både boliger og næringsvirksomhet, så
vel som fritids- og rekreasjonsformål, kunne være aktuelt.

Tiden for avvikling av sandtaksdriften ligger imidlertid så langt frem i tid - tidligst i 20401 - at
det ikke vil være riktig å binde opp arealbruken i dag – uten holdepunkter for hva som da vil
være kommunens utfordringer og prioriteringer for arealplanlegging og utbygging av
kommunale tjenestetilbud. I tråd med Plan- og bygningslovens forutsetning (§ 3-1) om at
planleggingen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig, har man derfor valgt å
overlate til fremtidige kommunestyrer å bestemme hva området skal brukes til etterpå.

6.7 Istandsetting av området etter avsluttet drift
For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som
viderefører de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og beplantes etter hvert som massene
blir tatt ut. Det er også stilt krav om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes
når driften innstilles.

Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må Svelviksand as søke om driftskonsesjon
for masseuttaket. Direktoratet for mineralforvaltning kan etter Minerallovens § 51 da gi
pålegg om å stille økonomisk sikkerhet for at opprydding etter sandtaksdriften blir
gjennomført.

1 Se side 56
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6.8 Arealer

Område Alternativ 1 Alternativ 2
Areal m2 Masseuttak Areal m2 Masseuttak

Område for
råstoffutvinning

661 600 18,6 mill. tonn 588300 14,7 mill. tonn

Næringsbebyggelse,
kontor

313 313

Veg 2727 2 727

Havn 5 878

Vegetasjonsskjerm og
kombinert grøntstruktur

377 000 450300

LNF -friluftsformål 5 167

Areal hele planområdet
(landområder)

1 046 807 1 047 518

Havneområde i sjø 20 022 19 650

Naturområde i sjø og
vassdrag

201 380
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7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
7.1 Transport

7.1.1 Aktuelle problemstillinger

Reguleringsplanen for sanduttaket vil ikke medføre økning av vegtrafikk i forhold til dagens
situasjon. Om lag 80 % av total leveranse blir fraktet med båt, det resterende på bil.
Varigheten av tiltaket vil være avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Aktivitetsnivået i
bygge- og anleggssektoren (markedet) vil være styrende for det årlige uttaksvolumet og
aktiviteten fra tiltaket. Slik sett kan den samlede aktivitet variere noe over tid.

7.1.2 Vegtrafikk

Adkomsten til sanduttaket er via fylkesveg 289, Fjordveien. Vegen har en årsdøgntrafikk på
ca. 2000 kjøretøyer, andel tungtrafikk er 9 % og kjørehastigheten er 50 km/t.

Veiinger av ut-transporterte produkter i 2012 viser et gjennomsnitt på 27 tonn pr billass (bil
og tilhenger laster 32 tonn og bil uten henger 15 tonn). Basert på tidligere års uttaksvolum
benyttes 500.000 tonn som totalt uttak av sand. Trafikkbelastningen baseres på at 100.000
tonn av ressursen fraktes ut med bil (gjennomsnitt 20 tonn pr lass). Uttaksmengden pr år kan
variere noe.

Trafikk til/fra tiltaket:

Vegtrafikk ÅDT
Transport sand/stein (lastebiler) 27
Annen trafikk (service og lignende) 6
Ansatte 15
SUM 48

Dagens transport til og fra området ligger på 48 bilturer pr døgn. Trafikken fra leveranser
fordeler seg med 66 % mot Klokkarstua og 33 % mot Vestfold. All sand til Vestfold går med
ferja og veiinger fra 2012 viser at det gjennomsnittlige billasset på denne strekningen er på
22 tonn.

7.1.3 Sjøtransport

Svelviksand har utskipningsanlegg i Vollebukta syd for uttaket. Utskipnings- og
lasteanlegget vil bli benyttet for den resterende del av sandressursen som skal tas ut i
samsvar med reguleringsplanforslaget. Sanden fraktes på transportbånd fra uttaket til
utskipningsanlegget i gjennom en kulvert som går under Fjordveien og kommer opp i dagen
ved laste- og utskipningsanlegget. Ca. 400.000 tonn fraktes med båt til havneområder i
Oslo, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Holmestrand. Havnene det leveres sand, til kan
variere noe avhengig av hvor bygge- og anleggsprosjekter foregår, samt svingninger i
bransjen. Det benyttes to ulike båter til transport av sand. Lastekapasiteten er på 500 tonn
og 1000 tonn. I gjennomsnitt gir dette anslagsvis 550 båtlaster pr år. Det tar henholdsvis 1
time og 2 timer å laste båtene.

7.1.4 Konsekvenser

Trafikksituasjonen vil i fremtiden være tilnærmet uendret i forhold til eksisterende situasjon,
men mindre variasjoner kan forekomme som følge av svingninger i bygge- og
anleggsektoren. Dagens forhold vil ivareta forholdet til sikkerhet og trafikkavvikling for
adkomsten til sandtaket på en tilfredsstillende god måte.
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7.2 Naturmiljø og biologisk mangfold
Kartlegging av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet ble gjennomført i mai 2012.

7.2.1 Generell naturbeskrivelse

Verket er bygd opp av glasifluviale avsetninger, det vil si løsmasser som er transportert av
smeltevannselvene fra fortidens isbreer. Avsetningene har resultert i en ås på tvers av
fjorden, bestående av sorterte, til dels finkornede masser. Uttak av sand og grus har
gjennom årene ført til at store deler av åsen er blitt omgjort til et åpent sandtak med bratte
skråninger. Fordi det hovedsakelig har blitt gravd etter masser fra sørsiden av åsen, har
produksjonen etterlatt seg tørre og svært varme hellinger av sand og grus. Slike miljøer er
svært sjeldne i Norge, og gir livsgrunnlag for spesialiserte arter som er avhengig av den
slags naturtyper. De øvrige delene av planområdet er enten bebygd eller består av mer eller
mindre triviell natur. Mye av åsen er tilplantet granskog av relativt ung alder uten eldre trær
eller dødved. De funnene som er gjort av interessante arter i planområdet stammer
utelukkende fra selve bruddet.

Nordvendte hellinger på sørsiden av bruddet

Sørkanten av planområdet består hovedsakelig av tørr og skrinn furuskog av ung alder.
Noen steder forekommer blandingsskog med innslag av gran, rogn, bjørk, selje og spisslønn.
I feltsjiktet vokser knollerteknapp, markjordbær, fingerstarr, ormetelg og sveve-arter.
Syngende rødstjert og munk ble hørt fra furuene lengst sørvest i planområdet.

Toppen av resterende ås / kanten av bruddet

Toppen av bruddet består av en del åpne områder. Her vokser skrotemarksarter som burot,
løvetann, vinterkarse, hestehov og hundekjeks. Lenger vest på åsryggen veksler
vegetasjonen mellom tørre åpne plasser der det vokser heigråmose, hårsveve, tiriltunge og
markmalurt, til åpne gressbakker der det blant annet vokser gulaks, smalkjempe, korsknapp,
skogfiol, markjordbær, hengeaks og liljekonvall. I vest- og østenden er vegetasjonen den
samme som for skogen på nordsiden av Ryggen. Vanlige sangfugler som munk, løvsanger
og svarttrost ble hørt i hele området. Dagsommerfuglene neslesommerfugl,
sitronsommerfugl, stor kålsommerfugl og skogringvinge ble observert, det samme ble
mengder av hageoldenborre, og veivepsen Anoplius viaticus. Langs hele ryggen er det spor
etter ferdsel av hjortevilt, særlig rådyr, men også elg. Rådyr ble i tillegg sett flere steder i
området under feltarbeidet. Ut fra spor etter beiting og brunstgroper er det stor tetthet av
rådyr i de skogdekte områdene av planområdet.

Skog på nordsiden av Ryggen

I nord-vestenden av åsen er treskiktet dominert av ung furu, med innslag av gråor, rogn, gran
og bjørk. Feltsjiktet består av einstape, gullris, hvitveis, skogfiol, knollerteknapp, gauksyre,
hengeaks og tågebær. Lenger øst finnes et parti dominert av ungt rognekratt. I nordhellingen
ned mot Dramstadbukta vokser tett granskog, som ser ut til å være tilplantet. Her er feltsjiktet
nærmest ikke-eksisterende, men man finner noe blåbær, smyle og marimjelle. Midt på åsens
nordhelling, der den er på sitt smaleste er mye av skogen hogd, og det har vokst opp kratt av
ung løvskog. Lengst vest finnes igjen granskog, men med større innslag av rogn, bjørk og
selje, og noen få små eiketrær. Feltsjiktet består av en rekke skogurter som liljekonvall,
hvitveis, knollerteknapp, firkantperikom, tepperot, og markjordbær. Til slutt går skogen over i
et østvendt brudd der det blant annet vokser store mengder med klåved.

7.2.1 Naturlokalitet Verket

Lokaliteten anses som svært viktig (A), da den er en svært stor og klimatisk gunstig lokalitet
med naken sand og grus.
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Det er påvist en rekke rødlistede og sjeldne arter i lokaliteten, og det antas at den er
potensielt leveområde for enda flere. Det er hovedsakelig sjeldne insekter, men også noen
spesielle karplanter og en rødlistet fugleart som har lokaliteten som leveområde. Da nettopp
variasjonen og størrelsen i lokaliteten anses som viktig, beskrives hele bruddkanten som
naturtypelokalitet.

Konsekvenser av tiltaket

Naturverdiene ved Verket har oppstått gjennom den eksisterende bruken av området, dvs.
uttak av sand og grus. Opphør av denne driften vil føre til at området gror igjen og at de
fleste artene knyttet til åpne sandflater forsvinner fra lokaliteten. Ekstensiv drift av området vil
derfor ha positive konsekvenser for området. Driften utgjør samtidig en trussel mot verdiene i
området dersom den fjerner store områder med verdifulle habitater uten at områder med de
samme egenskapene (eksponering, suksesjonsfase og partikkelstørrelse) står igjen. En
fullstendig gjennomgraving og utflating av åsen, dvs. at det tas ut så mye masse at de
sørvendte skråningene reduseres til flate sletter, vil være svært negativt for lokaliteten, da
helningsgrad og eksposisjon er avgjørende faktorer for disse varmeavhengige
økosystemene.

Konsekvensene for naturtypen vil avhenge av hvordan det videre uttak av masser tas ut.

Hvis det blir en intensiv drift uten skjøtsels- eller forvaltningsplan for naturverdier, vil uttaket i
stor grad bryte viktige biologiske sammenhenger, og i stor grad redusere artsmangfoldet og
ødelegge livsvilkårene for en rekke truede arter. Stor verdi kombinert med stort negativt
omfang gir stor til meget stor negativ konsekvens.

Hvis det i stedet gjennomføres drift med aktiv skjøtsel i tråd med egen forvaltningsplan,
bevissthet rundt bevaring av delbrudd med ulike egenskaper og bevaring av sørvendte
skråninger, vil tiltaket styrke viktige biologiske sammenhenger og bedre forholdene for truede
arter. Stor verdi kombinert med middels positivt omfang gir stor positiv konsekvens.

Hensyn og avbøtende tiltak

Denne lokalitetens størrelse, geografi, eksposisjon og variasjonsgrad gjør den enestående i
norsk sammenheng. Potensialet for truede arter er trolig større enn det som til nå er
avdekket, det foreslås derfor at det legges til rette for videre biologisk kartlegging utført av
både frivillige og institusjoner. Lokalitetens verdi og kompleksitet gjør at det anbefales å
opprette en egen plan for skjøtsel og forvaltning av området, og at videre drift av sandtaket
gjøres med bevissthet om Verkets unike naturverdier. Skjøtsel av området vil i korte trekk
handle om å beholde eksposisjonen, forekomstene av naken sand og grus, samt størst mulig
variasjon av partikkelstørrelse i sandtaket. Den nåværende gradienten av suksesjonstrinn
bør også i størst mulig grad bevares.

7.2.2 Naturtypelokalitet Vollebukta

Lokaliteten anses som svært viktig (A), da Vollebukta har en unik kombinasjon av flere store
og nasjonalt viktige forekomster av marine naturverdier.

Naturtyperikdom, størrelse, nasjonal sjeldenhet og sårbarhet er verdisettingskriterier som
nevnes i DN-håndbok 19, og som bidrar til å gi dette området en høy verdi. Ålegressenger er
pr 22.05.2012 foreslått som «utvalgt naturtype» etter Naturmangfoldloven. Forekomstene av
ålegress i Vollebukta kvalifiserer til å bli omfattet av denne forskriften. Området har også en
sjeldent stor bestand av rødalgen svartkluft og er et viktig gyteområde for torsk. Området er
viktig for sjøfugl, blant annet som rasteområde for trekkende gjess og vadere, og
overvintringsplass for sangsvane, knoppsvane og en rekke andefugler. Rundt 90 ulike
fuglearter er registrert i Vollebukta i følge Artskart.
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Verdiene i Vollebukta er et resultat av gunstige strømningsforhold kombinert med egnet
substrat (sand, grus, bløtbunn). Ålegrasengene er avhengige av rikelig solinnstråling, og vil
raskt forsvinne dersom det settes opp installasjoner, eller legges opp til hyppig trafikk av
store båter som kaster skygge på havbunnen. Endring av strømforhold som følge av
installasjoner i eller i nærheten av Vollebukta (f.eks. Svelvikstrømmen) vil også kunne utgjøre
en betydelig trussel for de marine verdiene. Lokale forstyrrelser som eksempelvis
propellstrøm, vil også utgjøre en viss trussel for løstsittende vegetasjon som svartkluft.

Det er foretatt mudring for å sikre ferdsel av store båter til utskipningsanlegget til Svelviksand
AS. På grunn av gjenrasing på bunnen og utslipp av sand ved bryggen, foretas med sjeldne
mellomrom vedlikeholdsmudring av denne rennen. Det skal også ha forekommet tilfeller der
store båter skraper inntil bunnen, og på denne måten antas å avsette forurensende
bunnstoff. Videre vil en hver form for dumping av masser i bukta antas ha negativ
konsekvens for verdiene i bukta. Allikevel viser en fersk analyse av havbunnen i Vollebukta
at mudring ikke har hatt konsekvenser for naturverdiene her (NIVA 2012).

Konsekvenser av tiltaket

Det som antas å kunne få størst negativ konsekvens for de marine naturtypene ved Verket er
vedlikeholdsmudring av seilingsleden som er opprettet for å sikre adkomsten til
utskipningskaia i Vollebukta. Av de registrerte områdene med ålegrassamfunn antas i hvert
fall en av lokalitetene å ligge innenfor området som er aktuelt for mudring. Seilingsleden er
omlag 6 m dyp, hvilket ikke er dypere enn at ålegress kan vokse der.

NIVA (2012) har nylig undersøkt konsekvensene av mudring og dumping i Vollebukta.
Resultatene viste noe innhold av bly, tributyltinn og såkalt polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH). Miljøgiftene forekom allikevel i så små mengder at NIVA karakteriserte
dette som svært liten grad av forurensning i sedimentene. Videre slår undersøkelsen fast at
svartkluft- og ålegrasvegetasjonen i Vollebukta samsvarer med tidligere angitt utbredelse.
Notatet konkluderer at mudringen og dumpingen av masser ved bryggen ikke har hatt
negative konsekvenser for naturverdiene i Vollebukta.

Tiltaket vil i mindre grad kunne redusere artsmangfoldet og forringe livsvilkårene i en liten del
av lokaliteten. Tiltaket vil ha lite negativt omfang. Stor verdi kombinert med middels negativt
omfang gir liten til middels negativ konsekvens.

Hensyn og avbøtende tiltak

Naturtypelokaliteten i Vollebukta trenger ingen aktiv skjøtsel, men er avhengig av minst mulig
endring av sol- og strømforhold. Vedlikeholdsmudring i Vollebukta burde helst unngås, men
mudringen kan også ha en positiv effekt. Alternativet kan være avskrubbing av bunnstoff på
skipene som ferdes i bukta.

Det må ikke opprettes nye «ferdselskanaler» i bukta, og den eksisterende kanalen bør ikke
utvides. Det bør ikke dumpes noen form for masser i bukta.

7.3 Automatisk fredede kulturminner

7.3.1 Strategi, metode og resultat

Siden Verket er et område hvor det er registrert både automatisk fredete arkeologiske
kulturminner og ikke fredete kulturminner, gjennomførte Buskerud fylkeskommune i 1997 en
systematisk overflateregistrering av hele planområdet. Ved Fylkeskommunens registrering
ble det lagt vekt på å gjenfinne/kontrollregistrere de allerede kjente kulturminnene.
Kulturminnene det her er snakk om, er et løsfunn av en hornhakke, et
bosetnings/aktivitetsområdet (id 15742) og et gravminne/hellekister (id 19898) fra steinalder,
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samt en rekke veianlegg i form av hulveier (id 136476, 136477, 136478, 136479, 136480 og
136481) med uavklart vernestatus. Hellekistene ble funnet i forbindelse med
sprengningsarbeid i 1881 og i begynnelsen av 1900- tallet, mens steinalderlokaliteten og
hulveiene ble registrert av Buskerud fylkeskommune i 1997. En del av disse hulveiene ble
også gravd ut av Kulturhistorisk Museum, UiO i 2002, etter Riksantikvarens vedtak om
dispensasjon etter Kulturminnelovens § 8.1 23.11.2001.

Hulveiene (id 136476, 136477, 136478, 136479, 136480, 136481):
Under overflateregistreringen ble alle hulveiene gjenfunnet, og i den forbindelse ble deres
geometri og tilstand kontrollert.

Hellekistene (id 19898-1 og 19898-2):
Gravminnet hvor de to hellekistene skal ha ligget, ble ikke gjenfunnet under
registreringsarbeidet. Dette var heller ikke særlig overraskende, da disse kulturminnene aldri
har hatt noen fastsatt geometri.

Det eneste man vet, er at de skal ligge i sydkanten av sandtaket, like ved en stor
grensestein. Denne grensesteinen ble imidlertid ikke gjenfunnet.

7.3.2 Konklusjon

Hele planområdet ble undersøkt i henhold til Kulturminneloven av 1978 § 9. Det ble påvist 7
nye kulturminner, i form av en dyrkningsflate (id 147178-7) med to rydningsrøyser (id
147178-2 og -3) og fire steinstrenger (id 147178-1, -4, -5 og -6). I tillegg til dette, ble alle de
tidligere kjente kulturminnene som finnes i området, med unntak av gravminnet med de to
hellekistene, gjenfunnet.

Alle kulturminnene er intakte. Under registreringsarbeidet ble det også observert en god del
flere nyere tids kulturminner.

7.4 Nyere tids kulturminner
Verket bærer navn etter det gamle industrimiljøet stedet, Schimmelmanns glassverk fra
1780. Senere har salg av grus dannet grunnlag for bosettingen og utviklingen der. I
forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hurum kommune ble
kulturmiljøet på Bakkeløkka med del av Verket trukket frem som et kulturmiljø fra nyere tid
med ekstra høy kulturhistorisk verdi. Restene etter Svelvik befestning (del av Oscarsborg), er
ikke nevnt i kommunedelplanen for kulturminner i Hurum.
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I planområdet er det hovedsakelig på Ryggen og langs Strømmen i vest (Svelvik befestning)
og på Dramstad (gårdsbebyggelse og dyrkningsspor) at det ligger kulturminner igjen. I
influensområdet for planen er det først og fremst Schimmelmanns glassverk som har stor
kulturhistorisk verdi.

7.4.1 KM 1 - Kulturmiljøet Schimmelmann Glassverk på Bakkeløkka og del av Verket

Kulturmiljøet ligger i tiltakets influensområde og har stor verdi.

Det representerer en unik glassverksbebyggelse fra 1789 med omgivelser og mange
ombygginger. Området med den gamle boligbebyggelsen fra 1789 på Bakkeløkka, er et
industriminne av høy regional og nasjonal verdi. Det er sjeldent med så gammel
industribebyggelse. På platået nedenfor ligger det gamle sundstedet ut mot strømmen, og
langs den gamle Fjordveien innover langs halvøya, ligger en variert eldre bebyggelse. For
kulturmiljøet er det først og fremst helheten som er av høyest kulturhistorisk verdi, med
dimensjonering, husgruppering og plassering i fjordlandskapet mer enn enkeltbygningene
som for en stor del er ombygget eller av nyere dato.
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7.4.2 KM 2 - Rester av Svelvik befestning på Verket

Anlegget er vurdert til å ha «liten til middels verdi» og vil gå tapt hvis planens alternativ 1 bli
gjennomført.

«Oscarsborg med Svelvik befestninger» var det offisielle navnet på forsvarsanleggene som
sperret innløpene til henholdsvis Christiania og Drammen. Svelvik befestninger fikk plass på
morenen på Verket, nær Svelvikstrømmen og Svelvik og ble tatt i bruk sommeren 1900. Den
eneste gangen det hadde full styrke, var i 1905. Da var det ca. 300 mann der. Svelvik
befestninger hadde ingen fast besetning uten under nøytralitetsvakten 1814 – 1818.

Anlegget «Svelvik befestninger» omfattet også et kontrollerbart minefelt samt to
bestrykningsbatterier, men dette er i følgje landsverneplanen for Forsvaret i dag fullstendig
forsvunnet. Det ligger fortsatt rester igjen etter selve anlegget på toppen av moreneryggen
og tilkomstvegen opp til dette, minelager, m.m.

7.4.3 KM 3 - Varpebolt, erosjonsvern, kaianlegg og sementfabrikk mot Strømmen

Anleggene ligger i tiltakets influensområde og er vurdert til å ha «liten til middels verdi».

Varpebolt som seilskutene brukte på 1700- og 1800- tallet for å kunne dra seg gjennom
strømmen på gangspillet.

Den såkalte sementfabrikken (tidligere Hoff sandtak) som lå ut mot Strømmen, ble bygget
tidlig på 1900-tallet og var et forsøk på å produsere Ytong/lettbetong. I dag er det bare ruiner
igjen av fabrikken (SEFRAK id 66280101067). Utskipingsbrygge med konstruksjoner for
lasterampe ligger fortsatt ut mot Strømmen.

7.4.4 KM 4 - Nyere tids kulturminner på Dramstad

Anleggene ligger i tiltakets influensområde og er vurdert til å ha «liten til middels verdi».

Svelvik befestning hadde også et minelager innerst i Dramstad, der det i dag er en stor
steinbrygge. Krutthuset (naust/sjøbu) på Bjørkholt i Dramstad er bygd i siste del av 1800-
tallet (SEFRAK 06280102172). Det er bygd i teglstein og ble brukt som minelager. Like ved
ligger en hytte uten informasjon om alder (SEFRAK 06280102171). Det er fire SEFRAK-
registrerte bygninger i gårdstunene på Dramstad (06281021774-77). Dette er to våningshus
og to driftsbygninger. Bygningene representerer gårdsbosetningen på Dramstad tilbake til
1800-tallet. I dag er bygningene benyttet til fritidsboliger.

7.4.5 Ikke fredete arkeologiske kulturminner på Dramstad

Anleggene ligger i tiltakets randsone og vil delvis bli fjernet. De er vurdert til å ha «liten til
middels verdi».

På Dramstad er der registrert en stor, sammenhengende dyrkningsflate (id 147178-7).
Denne flata ligger øst for gården Dramstad og det området som kalles Ryggen, og nord for
Gropaveien.

På denne flata ble det også registrert fire steinstrenger (Askeladden id 147178-1, -4, -5 og -
6) og to rydningsrøyser (Askeladden id147178-2 og -3). Det er dermed helt tydelig at det har
vært mye aktivitet i dette området, og dyrkningsflaten fremstår som et område av eldre
karakter.

Ved Buskerud fylkeskommunes feltregistrering ble det påvist tre tufter fra nyere tid. Dette er
en nyere tids tuft midt i planområdet, en laftet tuft midt i planområdet på nordsiden av øya og
en tuft som ligger helt nede ved den store bekken som renner gjennom planområdet midt på
nordsiden av øya.
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Figur 7. Dyrkingsflata på Dramstad. Trolig fra nyere tid.
Kilde: Buskerud fylkeskommune.

7.4.6 Avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både naturlandskap
og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i mange tilfeller ha virkning
også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme landskapsrom.

Flere kulturminner ligger i eller nær tiltaksområdet uten å bli direkte berørt. Det vil være
derfor være viktig å sikre kulturminner i driftsfasen for å unngå at disse blir påført skade.

Tilrettelegging av kulturminner i plan- og influensområdet og formidling kulturhistorien på
stedet kan være et avbøtende tiltak for kulturminner og kulturmiljø.

Avbøtende tiltak knyttet Svelvik befestninger:

Kulturminnelokaliteten «Svelvik befestninger» med tilhørende adkomstveger blir direkte
berørt av tiltaket (Alternativ 1). Detaljert oppmåling og dokumentasjon av restene etter
befestningen vil være et avbøtende tiltak, om det ikke lar seg gjøre med hensynssone med
formål å bevare restene etter anlegget i planen. Ved alternativ 2 blir ikke selve
befestningsanlegget berørt, men deler av eksisterende veg fram til anlegget blir fjernet. Ved
dette alternativet vil opparbeiding av sti/veg fram til befestningsanlegget, samt tilrettelegging
og formidling av kulturmiljøet, virke avbøtende.

Avbøtende tiltak knyttet til Bakkeløkka (Schimmelmann glassverket):

Glassverket med tilhørende eldre bebyggelse og gatestruktur er det kulturhistorisk viktigste
anlegget fra nyere tid i plan- og influensområdet. Eksisterende høydedrag med
vegetasjonsbelte mellom sandtaket og kulturmiljøet på Bakkeløkka bør beholdes slik at den
visuelle innvirkningen i størst mulig grad blir avgrenset.

Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner langs Strømmen:

Regulering av kulturminnene her til hensynssone med formål bevaring. Sikre en buffer med
vegetasjon mellom kulturminner og sandtaksområdet.

Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner på Dramstad:

Dokumentere nærmere kulturminner som ikke lar seg gjøre å bevare i planen: dyrkingsflate
med åkerrein, steinstrenger og rydningsrøyser. Dokumentere tufter fra nyere tid nærmere.
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Tilrettelegge med skilting og formidling i tilknytning til krutthuset på Dramstad.

7.4.7 Oppsummering – konsekvenser for nyere tids kulturminner

Kulturminneverdiene fra nyere tid ved Verket har i varierende grad blitt berørt (direkte og
visuelt) gjennom den eksisterende bruken av området, blant annet tidligere uttak av sand og
grus. Driften utgjør en trussel mot kulturminneverdiene. En fullstendig gjennomgraving og
utflating av Ryggen, dvs. at det tas ut så mye masse at de sørvendte skråningene reduseres
til flate sletter, vil medføre at restene etter Svelvik befestning med tilhørende adkomstveger
forsvinner. Det samme gjelder på Dramstadsiden av eksisterende masseuttak. Her vil en
dyrkingsflate med steinstrenger, rydningsrøyser og tre tufter fra nyere tid gå tapt.

Tabell 1. Samlede konsekvenser av tiltakene for nyere tids kulturminner og kulturmiljø. 0-alternativet nullstilles
uavhengig av reelle konsekvenser.

Nyere tids kulturminner
og kulturmiljø Konsekvenser av tiltaket

Alternativ 0
(dagens situasjon inkludert

forventede endringer i
analyseperioden)

Alternativ 1 Alternativ 2

KM 1 Schimmelmanns glassverk - - 0 / -

KM 2Rester av Svelvik befestning - --- --

KM 3 Varpebolt, sementfabrikk - -- 0 / -

KM 4Kruttlager, mm. Dramstad - -- --
Samlet - --/ --- -/ --

Planen vil medføre visuell innvirkning på kulturminner i randsonen av planområdet og i
influensområdet like utenfor. De visuelle konsekvensene blir størst for det viktige
kulturmiljøet på Bakkeløkka (glassverket) og kulturminner fra nyere tid langs Strømmen og
på Dramstad. Voller med vegetasjon i randsonen for masseuttaket vil avgrense de visuelle
konsekvensene.

Samlet er alternativ 2 rangert som et bedre alternativ med hensyn på kulturminner og
kulturmiljø enn alternativ 1.

7.4.8 Andre kulturminner i influensområdet: Svelvik sentrum, Hov og Sandstien

I temautredningen for nyere tids kulturminner er også Svelvik gamle sentrum vurdert som
viktig kulturminne. Svelvik gamle sentrum er registrert som NB-område av riksantikvaren.

Også kulturmiljøet på Hov/Klokkarstua og Sandstien - en del av den gamle oldtidsveien som
går tvers over Hurum, fra Fergestad til Dramstad er vurdert som kulturminner med stor verdi.

7.5 Friluftsliv

7.5.1 Dagens bruk og brukere

Det er flere boligområder som ligger i nærheten av masseuttaket; Verket ligger rett sør for
uttaket med sine ca. 120 innbyggere og Klokkarstua ligger på en høyde ca. 200 meter øst for
masseuttaket. I 2012 er det 668 innbyggere her. Svelvik sentrum har 3902 innbyggere
(2007).

Det er ikke registrert hvor mange som benytter seg av turområdet som planområdet er en del
av. Derfor finnes det ikke dokumenterbar oversikt over antall. En representant for Verket
nærmiljøforum og Klokkarstua Vel anslo at det kan være opptil 200 personer i området nord
for Verket på en solfylt sommerdag. Dette inkluderer turgåere, bade- og båtgjester.
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På Verket finnes det et nett av stier. Her kan man gå både langs strandlinja eller langs
ryggen nord for masseuttaket. På det høyeste punktet er det flott utsikt mot sør. Turstiene
benyttes av turgåere i alle aldre. Stienes bredde og standard varierer, men flere egner seg
for grupper som trenger spesiell tilrettelegging, som f.eks. barnevogn. Deler av stinettet har
vært brukt til riding fra stallen ved Dramstad.

Det antas at Verket benyttes av folk fra Hurum, Svelvik, Røyken og Drammen i tillegg til at
det benyttes som utfluktsområde for skoleklasser og foreninger fra både Hurum og Svelvik.

Kyststien fra Ramsvik/Holmsbu stopper ved ferjekaia vest på Verket. Det er planer om at
stien skal fortsette videre nordover til Røyken.

På dager med gunstige vindforhold kan det være opp til 50 kitere på sørsiden (pers medd.
Verket og Bogen miljøgruppe).

Det er flere badestrender i området. Tre strender ligger på sørsiden av Verket. I nord er det
rullesteinstrand i Dramstadbukta. Når det blåser fra sør, ligger bukta i le bak moreneryggen.
Stranda ligger slik vendt at man også kan nyte kvelds-/ ettermiddagssola. Det er lagt ut
badeflåte med markeringsbøyer for båtene som ankrer opp i dette området. Stedet er
spesielt populært for barnefamilier.

På toppen av moreneryggen finnes rester av det som en gang var Svelvik befestning. Den
brede skogsveien som leder til toppen, er intakt og av kulturhistorisk interesse.

Figur 8. Friluftsaktiviteter i området ved Verket. Karte er utarbeidet etter samråd med
interesseorganisasjoner og med informasjon fra Statens kartverks nettside.

Fisking er en populær aktivitet, og det fiskes langs stort sett hele strandlinja fra Verketsøya
og fram til Dramstadbukta. Om vinteren fryser isen i Dramstadbukta, og legger til rette for
isfiske. I følge representant fra Verket og Bogen miljøgruppe finnes det fine bærområder med
blåbær, bringebær og rognebær på Verket. I tilknytning til Verketsøya og ferjekaia er det en
parkeringsplass.

Bogen båtforening har lokalisert sin båthavn på sørsiden i denne bukten.
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Inne på selve masseuttaksområdet har det tidligere vært motocrossbane, men denne er ikke
lengre i bruk.

7.5.2 Alternative friluftsområder

Det finnes alternative friluftsområder i nærheten av Verket. På Klokkarstua ligger en av
innfallsportene til Hurummarka. Marka strekker seg fra Tofte i sør til Sætre i nord, og gir
mulighet for varierte turer på stier eller i løyper. Vinterstid er det totalt 57 km preparerte
skiløyper i hovedløypenettet. I forbindelse med lysløypa på Klokkarstua knyttes løyper til det
vakre området rundt Trevardeåsen/Knivfjellet.

Verdisetting av 0-alternativet:

Ved verdisetting av plan- og influensområdet som område for friluftsliv, deles området inn i to
soner; området mot Dramstadbukta i nord og mot Vollebukta i sør.

En sammenfatning av verdisettingen gjør at området nord for masseuttaket er vurdert å ha
middels til stor verdi for friluftslivet. Områdets varierte bruk og forholdsvis høye
brukerfrekvens underbygger dette. Sammenfatningen av verdisettingen for det sørlige
området er vurdert til å ha middels til stor verdi for friluftsliv. Områdets varierte bruk og
forholdsvis høye brukerfrekvens underbygger dette.

7.5.3 Omfangsvurdering

Omfanget av alternativ 1 og 2 vurderes i forhold til 0-alternativet. Omfanget vurderes for
hvert alternativ i områdene mot Dramstadbukta og mot Vollebukta.

Området mot Dramstadbukta

0-alternativet:

Omtrent midt i dagens uttaksområde er moreneryggen senket til rundt kote 25. I den østre
delen reduseres Ryggen fra kote 74 til mellom kote 25 og 30 og kan slik føre til mer sand
som blåser mot nord enn det som er tilfelle i dag. På grunn av støvnedfall kan attraktiviteten
og opplevelseskvaliteten til hele det nordlige området reduseres på spesielt vindfulle dager
med vind fra sør.

Alternativ 1:

En senking av ryggen til kote 15 kan føre til mer støvnedfall mot nord som igjen påvirker
attraktivitet og opplevelseskvaliteten til området i nord. Flere stier i det vestlige området vil
forsvinne sammen med opplevelsen av å kunne gå på det høyeste toppunktet i området.
Stien langs sjøen opprettholdes, men valgmulighetene blir færre. Utskipningsanlegget vil
bryte stien.

Alternativ 2

Alternativet innebærer en senking av moreneryggen til kote 25, men den vestre delen av
Ryggen beholdes. Valgmulighetene når det gjelder stier reduseres også i dette alternativet,
men deler av den eksisterende og historiske stien opp til det tidligere festningsanlegget vil
opprettholdes.

Området mot Vollebukta

0-alternativet:

En senking av ryggen i nord kan føre til mer vind fra nord
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Alternativ 1:

Alternativet vil ikke føre til vesentlige konsekvenser for friluftslivet i dette området.
Bruksmulighetene vil være de samme som før. Dersom det blir mer vind fra nord på grunn av
senking av ryggen, kan dette føre til redusert attraktivitet. Nordavinden er mest framtredende
om vinteren.

Alternativ 2:

Alternativet vil ikke føre til vesentlige konsekvenser for friluftslivet i dette området.
Bruksmulighetene vil være de samme som før. Dersom det blir mer vind fra nord på grunn av
senking av ryggen, kan dette føre til redusert attraktivitet.

7.5.4 Avbøtende tiltak

• Det bør til en hver tid tilstrebes at driftsflaten er så liten som mulig for å redusere
støvnedfall. Etter at hvert trinn er utført, bør området revegeteres snarest. Toppjord fra nye
uttaksområder flyttes til ferdig uttaksområde for å sette i gang revegeteringen.

• Det bør settes av et skogsbelte med en bredde på minst 15-30 m rundt uttaksområdet for å
redusere innsyn og støv fra uttaket.

• Langs toppen av moreneryggen bør det settes av en sone på 10 meter som revegeteres og
evt. beplantes med stedegen vegetasjon i takt med uttak av masser. Etter at alle massene er
tatt ut, kan det etableres sti på toppen. Hele masseuttaket må sikres i henhold til
mineralloven. Dette følges opp i driftsplanen.

• Turstien langs sjøen rundt masseuttaket opprettholdes med god tilgjengelighet for variert
bruk. Stien oppgraderes slik at den er tilrettelagt for barnevogn hele strekket.

• Det bør etableres en sti på utsiden av masseuttaket som kan inngå som del av en
rundløype rundt Verket. Stien må være godt skiltet og ha optimal sikkerhet.

• Større/bedre vanningsanlegg, gode vanningsrutiner og feiing på ev. internvei med hardt
dekke for å redusere støvnedfall.

7.5.5 Samlet konsekvens for frilftslivet

Konsekvensen av utvidet drift av masseuttaket sammenlignet med alternativ 0 er i hovedsak
knyttet til:

Forlenget driftstid

Økte støvplager

Nedbygging av stier

Alternativ 2 vil opprettholde høyeste, vestre punkt av moreneryggen som turmål og
utsiktspunkt

Alternativ 1 vurderes til å få middels til litt negativ konsekvenser for friluftslivet, mens
alternativ 2 vurderes å få liten negativ konsekvens.

Middels til stor verdi og middels til litt negativt omfang gir til sammen middels negativ
konsekvens for friluftslivet.
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7.6 Konsekvenser for landskap

7.6.1 Landskapet i planområdet

Svelviksand AS driver et masseuttak som er lokalisert på Verket og representerer i dag et
uttaksområde som strekker seg om lag 1780 m langs Svelvikryggen og er rundt 450 meter
bredt. Det er drevet masseuttak i området fra sent på 1800 tallet.

7.6.2 Fjernvirkning

Masseuttakets synlighet, slik det framstår i dag, varierer ut fra ståsted. Uttaket er minst synlig
fra nordsiden. Fra Grimsrudveien (Fv. 3) i nordøst oppfattes knapt uttaket på grunn av store
avstander. Fra Svelvikveien (Fv. 319) i nord synes masseuttakets østlige inngrep. Store
deler av dette vegstrekket har randsone med vegetasjon som skjermer for utsikt mot fjorden
og uttaksområdet. Noen åpne soner finnes, men på avstand er det vanskelig å skille
moreneryggen fra åsene i bakgrunnen. Svelvikvegen (Fv. 319) går på vestsiden av Svelvik
sentrum. Vegens fjellskjæringer sammen med vegetasjon stenger for utsikt til Verket. Fra sør
er det først og fremst uttakets rette linjer sammen med den lysebrun fargen på
uttaksmassene som gjør uttaket synlig i landskapsbildet. Synligheten varierer med årstidene
og lysforholdene.

7.6.3 Nærvirkning

Fra nordvest er masseuttaket først synlig når man nærmer seg avkjøringen til Storgaten (Fv.
910) og Svelvik sentrum. Gjennom sentrum synes ikke uttaket på flere steder, siden det er
bebyggelse på begge sider av hovedgata som hindrer utsikt mot andre siden av fjorden.
Utsikt til sjøen og Verket får man først der det er såkalte grønne lunger. Fra den sørvestlige
siden er det innsyn til masseuttaket, blant annet fra Batteriøya på Svelviksiden og fra
Verketsøya. Her er det først og fremst de rette linjene på toppen av dagens uttak sammen
med den lysebrune fargen på massene som gjør inngrepet synlig i landskapsbildet. Den
skogkledte vollen nord for boligene på Verket demper uttakets eksponeringsområde og gjør
uttaket mindre synlig i landskapet.

Fra Klokkarstua kommer uttaket stedvis til syne fra vegen ned mot Verket. Uttaket ser her ut
som et “hull” i landskapet som ellers er omkranset av vegetasjon.

På Verket er bebyggelsen sentrert langs deler av Fjordvegen (Fv. 289). Masseuttaket er
synlig ved innkjøringssonene til masseuttaket. Ellers skiller de skogkledte vollene
boligområde visuelt fra uttaksområdet.

Sammenligningsgrunnlaget, eller 0-alternativet i denne konsekvensutredningen, er grensene
satt i kommuneplanens arealdel. Det er vurdert to alternativer for masseuttakets omfang i
framtida; alternativ 1 og alternativ 2. Begge disse alternativene innebærer et større uttak enn
0-alternativet.

7.6.4 0- alternativet

Alternativet representerer uttak av masser i henhold til kommuneplanens arealdel med
ytterligere uttak av masser mot nordøst samt noe mer uttak mot vest (se Figur 3). Uttaket
tilsvarer ca. 9,5 mill. m³ (ca. 14 mill. tonn). Ryggen mot nord senkes ned til en åpning mot
sjøen (utskipningsanlegg mot Dramstadbukta) og stiger videre jevnt mot Klokkarstua i øst.
Mot vest stiger terrenget mot toppunktet på moreneryggen. Den 15 - 25 meter høye vollen
mellom uttaket og boligområdet i sør bevares som den er i dag.
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7.6.5 Alternativ 1:

Det tas ut masser mot nord slik at moreneryggen senkes til kote 15. Mot vest utvides uttaket.
Dette innebærer at resten av moreneryggen forsvinner. Det blir bevart en sone på mellom 35
- 60 meters bredde mot sjøen i vest og i nord, med unntak av en omtrent 90 meter bred
åpning mot sjøen (utskipningsanlegg mot Dramstadbukta). Østover for denne åpningen
stiger terrenget gradvis til kote 30. Mot sør er uttaksgrensene tilnærmet lik 0- alternativet. Se
Figur 4. Uttaksmengden antas å være 12,9 mill. m³ (ca. 18,6 mill. tonn).

7.6.6 Alternativ 2:

Høyeste punktet på moreneryggen i vest bevares sammen med deler av turstien opp hit.
Ryggen senkes til kote 25. Et mindre parti der det alt er tatt ut masser blir stående som i dag
på kote 23. Videre østover mot Klokkarstua økes ryggen til kote 30. Alternativ 2 har ikke
åpning mot sjøen i nord. Se Figur 5. Forøvrig som alternativ 1. Uttaksmengden antas å være
10,2 mill. m³ (ca. 14,7 mill. tonn).

Oppsummering synlighetDet er utført en synlighetsvurdering fra åtte viktige ståsteder, der
opplevelsen av landskapsbildet beskrives på nært og fjernt hold.

Oppsummering av synlighet sammenlignet med 0- alternativet

Landskapsbildets karakter endres ikke vesentlig med en utvidelse av det eksisterende
masseuttaket. Tiltakets synlighet er gjennomgående større i alternativ 1 enn i alternativ 2.
Den jevne moreneryggen som ligger på kote 15 fremstår flere steder som en unaturlig og rett
terrenglinje som bryter med formene i landskapet forøvrig. Moreneryggen i alternativ 2
representerer forholdsvis liten endring fra 0- alternativet, og beholder en bølgende
morenerygg som glir inn i landskapet ellers.

Inngrepets synlighet varierer med avstand og ståsted. Fra sjønivå i sør skjermer
vegetasjons-kledte voller for innsyn til deler av masseuttaket.

Senkingen av moreneryggen reduserer også eksponeringen fra disse synsvinklene.
Alternativ 2 bevarer moreneryggen som skjerm for innsyn fra Svelvik. Den 83 meter brede
åpningen mot sjøen i nord i 0- alternativet og alternativ 1 er ikke synlig i de valgte
synsvinklene.

Fra de to synlighetsvinklene som ligger høyere i terrenget (Klokkarstua og Juveveien i
Svelvik) er masseuttaket mest eksponert. Moreneryggens form oppleves ikke i like høy grad
fra Klokkarstua. Her er det først og fremst uttakets arealmessige omfang som virker inn på
hvor synlig inngrepet er. Fra Juveveien er det stor forskjell på synligheten i alternativ 1 og 2.
Når den vestlige delen av moreneryggen fjernes, eksponeres store deler av masseuttaket.

Der hvor det er åskammer bak moreneryggen virker ikke endringene av landskapet så store.

Etterhvert som det blir tatt ut masser vil lysebrune flater bli eksponert. Revegetering av
uttaksområder vil føre til at området på sikt vil gli naturlig inn i landskapet.

Oppsummering av synlighet sammenlignet med dagens situasjon

Eksponeringen av uttaket vil bli større om en sammenligner de ulike alternativene med
dagens situasjon. Størst vil endringen bli fra Klokkarstua og Juveveien. Fra enkelte vinkler vil
moreneryggens form endres. Fra noen synsvinkler vil ikke dagens situasjon skille seg
vesentlig ut fra 0- alternativet.
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Illustrasjonene under viser inngrepets synlighet sett fra Batteriøya på Svelviksiden.

Figur 9. Dagens situasjon fra Batteriøya

Figur 10. 0 – alternativet. Området er i nordvest tatt ut og uttaket eksponeres mindre

Figur 11. Alternativ 1. Massene er tatt ut til kote 15.

Figur 12. Alternativ 2. Den vestlige delen av den opprinnelige moreneryggen står igjen.

7.6.7 Vurdering av omfang

Synlighetsvurderingene danner grunnlaget for den etterfølgende redegjørelse for
konsekvensenes omfang.

Alternativ 1:

Masseuttaket har fra enkelte vinkler stor innvirkning på Verkets landskapsform. Landskaps-
profilen vil endres med en senking av moreneryggen og fremstå som en rett linje som
enkelte steder bryter med linjene i landskapet for øvrig. Den nye terrengformen vil fortsatt
bryte med de karakteristiske nord - sørgående åsryggene langs fjorden. Fra enkelte vinkler,
spesielt nært sjøen, vil moreneryggens rette form være godt fremtredende. Den skogkledte
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terrengvollen rundt uttaket er en viktig skjerm for eksponering mot sjøen og boligområdet.
Denne vil bli bevart.

I både alternativ 1 og 2 vil skog med bunnvegetasjon fjernes i uttaksområdet i takt med
driften. Revegetering av uttaksområdet vil medføre at uttaket på sikt i mindre grad vil skille
seg ut i form og farge, og gli inn som en naturlig del av de skogkledte åsene i området
forøvrig.

Alternativ 2:

Masseuttaket har ikke betydelig innvirkning på de store landskapsformene.
Landskapsprofilen vil endres noe med en senking av moreneryggen og uttak av mer masser
mot vest, men endringene er minimale i forhold til 0- alternativet. Fra enkelte vinkler, spesielt
nær sjøen, er moreneryggens organiske form godt fremtredende. Noen steder synes ikke
endringen, og enkelte steder vil endringen føre til at inngrepet er mindre eksponert.

Omfangsvurdering i forhold til 0-alternativet

Alternativ 1:

Sett fra influensområdet vil tiltaket fra enkelte vinkler være dårlig tilpasset omgivelsene.

Tiltaket vil gi middels til litt negativt omfang (-).

For områdene som blir direkte berørt vil tiltakets dimensjon fra flere vinkler være dårlig
tilpasset omgivelsene.

Tiltaket vil gi middels negativt omfang (--)

Alternativ 2:

Sett fra influensområdet anses endringene for omgivelsene å være små.

Tiltaket vil gi ubetydelig omfang (0)

For områdene som blir direkte berørt vil endringene for omgivelsene være små.

Tiltaket vil gi ubetydelig omfang (0).

7.6.8 Forslag til avbøtende tiltak

Følgende tiltak foreslås gjennomført:
Det settes av et skogsbelte med en bredde på minst 15 - 30 m rundt uttaksområdet for å redusere
innsyn og støv fra uttaket.
Vegetasjonsvollen mellom uttaket og boligene i sør bevares.
Bevare buffersone og sti langs sjøen i nord.

Langs inngrepets høyeste punkt på toppen av moreneryggen settes det av en sone på 10 meter
som gir en god avslutning på den gjenstående moreneryggen med mulighet for å tilrettelegge for
en sti og for revegetering.

Det bør til en hver tid tilstrebes at driftsflaten er så liten som mulig for å redusere støvnedfall og
innsyn. Etter at trinn 1 er utført, bør området revegeteres snarest. Toppjord fra nye uttaksområder
flyttes til ferdig uttaksområde for å sette i gang revegeteringen. Se prinsipptegning.

7.6.9 Konsekvens for landskapsbildet

Uttaket er lokalisert i et område hvor det har vært masseuttak i mange år. Sammenlignet
med 0- alternativet og dagens situasjon omfatter begge alternativene en utvidelse av uttaket i
bredden og i lengden.
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Reguleringsplanen sikrer at det blir bevart terreng som en buffersone rundt bruddet. Etter
naturlig revegetering vil uttaket bli mindre eksponert mot omgivelsene.

Konsekvens for landskapsbildet sammenlignet med 0-alternativet

Alternativ 1:

I det store landskapsrommet vurderes tiltaket å berøre moreneryggen som et viktig
landskapselement. Moreneryggens organiske, og fra enkelte vinkler, karakteristiske form er
erstattet av en rett og unaturlig linje. Landskapsbildet berøres i varierende grad avhengig av
avstand og hvor man befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord og fra sjønivå er uttaket
mindre synlig enn fra sør og høyere oppe i terrenget. Eksponeringen mot byggefeltet i
Juveveien i Svelvik vil øke, og fra sjønivå i sørvest, nord og øst er den endrede
landskapsformen på moreneryggen fremtredende. Eksponeringen dempes fra de vinkler
hvor moreneryggen ligger mot den bakenforliggende åskammen.

Influensområdet

Middels verdi og middels til litt negativt omfang, gir middels negativ konsekvens (- -).

Planområdet:

Liten verdi og middels negativt omfang, gir liten negativ konsekvens (-)

Alternativ 2:

I det store landskapsrommet er tiltaket relativt lite synlig og endrer ikke hovedtrekkene i det
store landskapsbildet, selv om en liten del av en viktig landskapsform, som moreneryggen
representerer, er fjernet. Det nære landskapsbildet berøres i varierende grad, avhengig av
avstand og hvor man befinner seg i forhold til planområdet. Fra sjønivå er tiltaket mindre
synlig enn høyere oppe i terrenget, men også her er graden av inngrep forholdsvis liten
sammenlignet med 0-alternativet.

Influensområdet:

Middels verdi og ubetydelig omfang, gir ubetydelig konsekvens (0).

Planområdet:

Liten verdi og ubetydelig omfang, ubetydelig konsekvens (0).

Konsekvens for landskapsbildet sammenlignet med dagens situasjon

Omfanget av de ulike alternativene (inkludert 0- alternativet) blir større og mer negativt når
en sammenligner med dagens situasjon. Dermed blir også de negative konsekvensene av
tiltaket større for alle alternativene.

For 0-alternativet og alternativ 2 vurderes konsekvensene å være tilnærmet lik; middels
negativ konsekvens (--).

For alternativ 1, vurderes tiltaket å ha middels til stor negativ konsekvens (---).

7.7 Geologiske forhold
NGU beskriver ressursen som en stor randavsetning som stikker ut i Drammensfjorden fra
Hurumlandet. Svelviksand har gjort boringer som dokumenterer at det er løsmasser i
området 300 meter ned under dagens uttaksnivå. Sand og grusmassene holder tilsvarende
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kvalitet som på overflaten, minst ned til kote -15. For bebyggelse/grunnforhold vil fremtidig
uttak av sand i henhold til alternativene ikke ha noen negative konsekvenser (setninger,
rasfare).

7.8 Lokalklima
Temaet er vurdert av Meteorologisk institutt (DNMI)

7.8.1 Temperatur

Skal endringer av sandryggen ved Svelvik ha noen virkning på lufttemperaturen på regional
skala, må lufta være stabil mot vertikal forflytning. Dette inntreffer vesentlig om vinteren når
fjorden er islagt. I månedene desember til februar er lufta stabil i rundt regnet 27 % av tida
forutsatt at fjorden er islagt.

Virkningene av ryggen er tidligere vurdert av Studieutvalget av landbruksmeterologisk
forskning (STULMEF) på grunnlag av en sammenlikning av temperaturdifferanser mellom to
meteorologiske stasjoner i Drammen og Asker. En skjønnsmessig vurdering gjort av
STULMEF med bakgrunn i undersøkelsen, gav som resultat at fjerning av ryggen førte til en
temperaturstigning i Drammen/Lier – området på 0,2 til 0,3 °C. Disse tallene er gjennomsnitt
for de tilfellene at fjorden er islagt og lufta over stabil. Ved isfri fjord blir det ingen virkning.

For temperaturforholdene ventes en reduksjon av ryggen bare å gi endringer om vinteren, og
bare i de tilfellene der fjorden er islagt og lufta stabil. I dag vil Ryggen i slike situasjoner
demme opp for kaldlufta fra nord, slik at de laveste temperaturene registreres rett nord for
Ryggen. Her kan temperaturen i kalde vintre være 25 kuldegrader, kanskje enda noen
grader lavere. Hvis Ryggen reduseres, vil tykkelsen av kaldluftslaget bli mindre.
Temperaturene på nordsiden vil dermed bli noe høyere, anslagsvis 1 grad. Ved det bosatte
området like sør for ryggen vil det bli litt kaldere om ryggen fjernes, men det er vanskelig å gi
sikre kvantitative resultat. Etter en samlet vurdering ble størrelsen på endringen i middel
anslått til 1-2 °C for de tilfellene at Drammensfjorden er islagt ovenfor Svelvik og vinden ikke
er særlig sterk.

Det har vært reist spørsmål om man kan vente noen temperaturmessige endring for
fruktdyrkingen i områdene sør fra Svelvik og sørover mot Krokåsen. Meteorologisk institutt
(e-mail 25.01.2013) vurderer det imidlertid slik at det ikke blir store endringer på Svelvik-
siden fra det som er i dag.

7.8.2 Vindforhold

Generelt gjelder at ved inngrep i nordre rygg endres vindforholdene relativt lite når høyden
endres fra 75 til 50 m, mens videre reduksjon til 25 m medfører stor endring. Videre
reduksjon fra 25 til 10 og 5 m betyr lite.

En reduksjon av ryggen fra 75 til 50 m vil bety små forskjeller fra forholdene slik de er i dag:
vindhastigheten er lavest på lesiden nærmest ryggen og øker gradvis nedstrøms (dvs. på
sørsiden av ryggen ved nordavind, og på nordsiden ved sønnavind). En videre reduksjon fra
50 til 25 m betyr at både sørlig og nordlig vind vil passere mer uhindret, og områdene som i
dag er i le ventes å få mer vind.

Ved dagens tilstand inntrer det en betydelig vindfartsreduksjon de neste 500 til 1000 m etter
passasje av ryggen. I deler av dette området blir gjennomsnittshastigheten nesten null.
Vinden skifter også delvis retning ved å blåse inn mot ryggen etter å ha passert den, dvs. vi
ligger i en bakevje, vinden er resirkulert. Turbulensen i disse områdene øker, slik at det kan
forekomme en del sterke vindkast. Det er ikke resirkulasjon i noe område når høyden av
nordre rygg går ned i 25 m eller lavere.
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Skjermingsvirkningen etter passasje av dagens sandrygger avtrappes gradvis fra ca. 40 % 1
km nedstrøms til ca. 15 % 2,5 km nedstrøms. Det er liten forskjell ved kutt til 50 m, men
dersom vi kutter til 25 m, forsvinner mye av skjermingen i disse farvannene.

Vinden er noe forsterket gjennom sundet vest for nordre rygg, og blir følgelig noe redusert
når ryggens høyde avtar til 25 m og lavere, ca. 5 – 10 %. Det er ingen virkning ved Svelvik.

Ved vind fra nord inntrer en tydelig vindfartsreduksjon («pute – effekt») inn mot den høye
ryggen, reduksjonen er mer enn 50 % nær ryggen. Ved sørlig vind sees en mindre reduksjon
inn mot den lave ryggen i sør (20 %).

Over ryggene er det fartsøkning, spesielt over den høye. I forhold til 10 m over fri fjord er
fartsøkningen der på ca. 60 %, mens den på den lave ryggen ligger på 10 til 20 %.

7.8.3 Virkning for bebyggelsen på Verket

Ved sørlig vind kommer vinden fra fjorden meget fritt inn mot bebyggelsen på Verket.
Sandryggenes «puteeffekt» er bare ca. 20 %. Ved inngrep i nordre rygg, ved reduksjon til 25
m og lavere, er puteeffekten relativt uforandret, ca. 15 %.

Ved nordlig vind er skjermingen ved dagens tilstand ganske stor, vindfarten er bare 35 % av
vinden ute på fjorden. Bebyggelsen er også skjermet for den sterke turbulensen slik at
vindkastene ved nordlig vind ikke er sjenerende. Denne skjermingseffekten avtrappes
gradvis når høyden av nordre ås reduseres fra 75 til 25 m, mens videre utgravning har
mindre å si.

Variasjoner innenfor byggefeltene er generelt vanskelig å kommentere fordi man da opererer
på en skala som geometrien ikke har oppløst. Men skjermingen helt vest på neset sør for
søndre rygg synes å være liten i dag. Dette forhold blir heller ikke endret ved inngrepene.

7.9 Støy og spredning av støv
Støymålinger fra september 2011 ligger til grunn for støyberegningene. For å fange opp de
endrede forholdene etter utskifting/innbygging av utstyr i produksjonsområdet og utskifting av
båtene ble det i oktober 2013 utført nye støymålinger. Støy ved nærliggende
boliger/fritidsboliger er beregnet og vurdert iht. gjeldende retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging, T-1442/2012.

Måleprogram for kartlegging av støvnedfall ble igangsatt september 2011 og har pågått
fortløpende med måleresultater hver 30. dag. Variasjoner i støvnedfall er fanget opp i et sett
med utvalgte målepunkter og resultatene er presentert fortløpende i rapporten. Støvnedfall er
vurdert opp mot grenseverdier gitt av forurensningsforskriften.

Underveis i prosessen har det blitt utført tiltak som begrenser støy og støv fra bedriften. De
viktigste tiltak av betydning for støy og støv er:

Innbygging av nytt sikte- og knuseverk
Oppgradering av utlasteranlegg
Utskifting av båter og mer effektive/forbedrede rutiner ved lasting i havn
Oppgradering av vanningsanlegg

Ferdig produserte produkter transporteres fra bedriften med båt og lastebil. I forbindelse med
uttaks-/produksjonsområdet benyttes knuseverk, sikter, hjullaster, gravemaskin, osv. En
andel ferdige produkter (sand/singel/pukk) lastes inn i båt ved havneområdet i Vollebukta og
en andel transporteres med lastebiler. Mellom produksjonsområdet og havneområdet
benyttes transportbånd.
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Figur 13 viser en oversikt over plassering av produksjonsområdet, nærliggende boliger i sør
og havna i Vollebukta. Støyproblematikken for dagens situasjon knytter seg til støy fra
behandling av pukk/singel/sand og generell drift av sandtaket innenfor rødt rektangel, lasting
til/fra båter i havn innenfor grønt rektangel, samt lastebiltrafikk som følge av transport på
Fjordveien.

Figur 13. Oversiktsillustrasjon. Dominerende støykilder tilknyttet sandtakets produksjonsområde
befinner seg i dag innenfor rødt rektangel. Fjordveien strekker seg langs området i sør.
Nærliggende støyutsatte boliger i sør ligger innenfor blått rektangel. Havneområdet befinner
seg innenfor grønt rektangel. Transportbånd mellom havneområdet i sør og sandtaket i nord
knytter de to områdene sammen og skjærer omtrent gjennom midten av blått rektangel.

7.9.1 Støy

Veitrafikk

Ferdig produserte produkter transporteres fra bedriften med båt og lastebil. Andelen masser
som fraktes ut fra produksjonsområdet med lastebil er ca. 100.000 tonn pr. år.
Gjennomsnittlig vekt pr. lass regnes til 20 tonn. Dette blir ca. 5.000 lastebillass, hvilket
genererer 10.000 lastebilkjøringer pr. år til/fra produksjonsområdet. Totalt gir dette en
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10.000/365= ca. 27 tunge kjøretøy pr. døgn i gjennomsnitt. Ansatte
og service genererer ca. 20 lette kjøretøy pr. døgn.

Trafikktall for Fjordveien er hentet fra NVDB2. Trafikktellinger fra år 2012 viser at Fjordveien
har en ÅDT = 2050, 9 % tungtrafikkandel og hastighet 50 km/t forbi sandtaket i det aktuelle
området som vurderes.

Beregnet støysonekart for støy fra Fjordveien i 4 meter beregningshøyde over terreng uten
og med bidrag fra sandtaket er vist i henholdsvis Figur 14og Figur 15. Beregninger viser at

2 Nasjonal vegdatabank
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den totale trafikken til/fra sandtaket isolert sett genererer et støybidrag på under 1 dB LDEN i
forhold til om Fjordveien ikke hadde trafikkbidraget fra bedriften.

Forskjellen mellom beregnede støysonekart uten og med trafikkbidraget til/fra sandtaket er
minimal. Trafikken som genereres av bedriften «maskeres» inn i den totale trafikken på
Fjordveien og gir følgelig isolert sett et lite bidrag i forhold til den totale
trafikkstøybelastningen.

Det bemerkes at støyberegningene legger til grunn nominell tillatt hastighet på Fjordveien, 50
km/t. Det er spesielt viktig at lastebiler overholder fartsgrensen og tilpasser hastigheten inn
mot krysset mellom Fjordveien og inn-/utkjøringsveien for å redusere støy tilknyttet
nedbremsing og akselerasjon. Dette er praktiske forhold som ikke hensynstas i beregnings-
modellen. Avstanden mellom støyutsatt boligbebyggelse og krysset mellom Fjordveien og
inn-/utkjøringsveien er kort og faren for støyplager øker dersom nevnte forhold ovenfor ikke
overholdes. Spesielt viktig for tunge kjøretøy er at unødvendig rusing av motor i krysset og
brå fartstilpasning for å klare 90 graders sving inn mot sandtaket må unngås for å ta hensyn
til nærliggende naboer.

Figur 14. Beregnet støysonekart (LDEN) fra Fjordveien i 4 meter beregningshøyde over terreng uten
trafikkbidrag til/fra sandtaket.

Figur 15. Beregnet støysonekart (LDEN) fra Fjordveien i 4 meter beregningshøyde over terreng med
trafikkbidrag til/fra sandtaket. Sammenlignet med Figur 14beregnes svært liten endring i støynivå for
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LDEN. Støy fra trafikken som genereres av sandtaket «maskeres» inn i den totale trafikken på Fjordveien
og gir isolert sett et lite bidrag i forhold til den totale trafikkstøybelastningen.

Det bemerkes videre at inn-/utkjøringsveien bør holde en såpass god standard at
unødvendig støy som følge av hull og dumper i vegdekket begrenses. Lastebiler som kjører
på et vedlikeholdt vegdekke uten hull og dumper avgir mindre støy av typen metall mot
metall, dunking, støt, osv. Dette er også et forhold som ikke hensynstas i
beregningsmodellen, men som praktisk sett bør begrenses ved at vegdekket holder en
tilfredsstillende standard og at sjåførene har en fornuftig fartstilpasning relativt 90 graders
sving og eventuelle hull/humper i dekket.

Industristøy

I et sandtaksområde er det mange kilder til støy. Flere av støykildene er mobile og følgelig
forflytter de seg i det aktuelle området der det er utført beregninger. Det er ikke mulig å
simulere alle variasjoner, det er derfor en viss usikkerhet i beregningene, samt praktiske
avvik i forhold til disse. Det skal imidlertid relativt store avvik til før disse påvirker
beregningene av ekvivalentnivåene i nevneverdig grad. Eksempelvis vil et avvik i
beregningene eller 30 % endring i driftstider utgjøre ca. 1 dB i forandret støyverdi for LDEN.
Plasseringene som er brukt i beregningsmodellene gjenspeiler representative driftsforhold.

Innledende beregninger viser at det er de nærmeste boligene rett sør og sørøst for
produksjonsområdet i sandtaket som er de mest støyutsatte slik drift og produksjon er i dag.
Generelt er de dominerende støykildene tilknyttet produksjonsområdet godt skjermet av
omkringliggende terreng, innbyggingen av det stasjonære produksjonsutstyret har resultert i
en vesentlig reduksjon i avgitt støynivå.

Støysonekart for et driftsdøgn med normale driftstider er vist i Figur 1 6. Som det fremgår av
beregningen, er det for en slik representativ driftssituasjon god margin til grenseverdien for
gul støysone for omkringliggende naboer. Figur 17 viser beregnet støysonekart ved
overtidsarbeider inn i kveldsperioden for en worst-case situasjon med drift frem til kl. 23. Som
det fremgår av beregningene, blir omkringliggende boliger liggende utenfor gul støysone for
en slik situasjon, men med liten margin til grenseverdien for gul støysone Levening 50 dB for
mest støyutsatte naboer.

Ved produksjon på lørdager gjelder et 5 dB skjerpet krav for LDEN. Etter at innebygget knuse-
og sikteverk er tatt i bruk, viser beregningene at det er mulig å ha drift på en lørdag uten at
boliger blir liggende innenfor gul støysone. Selv om støyberegningene viser at grenseverdien
overholdes, bør det særlig ved drift på lørdager og i kveldsperioden vises praktiske hensyn
mht. avgitt støy til omkringliggende naboer.

Lasting i havn

Normalt foregår ca. 8 lastinger med båten Zuzanna pr. uke og ca. 6-7 ganger pr. uke med
båten Torvåg. Transportbåndet mellom produksjonsområdet og havna er i drift i overkant av
en time pr. båt som lastes. Lasting i havn skjer ikke før kl. 6 på morgenen og ikke etter kl. 22
på kvelden. For å begrense avgitt støy på morgenen, lastes som regel alltid finere
masser/sand først, deretter grovere masser.

Noen ganger lastes det flere ganger i løpet av en dag, mens det andre dager ikke foregår
lasting i havn. I beregningsmodellene er det lagt til grunn et døgn med 3 lastinger.
Beregnede støysoner ved lasting i havn fremgår av Figur 1 6 og Figur 17.

Støyende aktivitet knyttet til lastingen er i beregningene fordelt ut over dag/kveld/natt. I
nattperioden kl. 6-7 er det primært kun støy fra transportbånd. Transportbåndet mellom
havneområdet og sandtaket er delvis innbygd og avgir en kontinuerlig sus ved drift. I dag- og
kveldsperioden inngår også bruk av gravemaskin for fordeling av masser i båten.
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Figur 16. Beregnet utbredelse av
industristøy med normale driftstider

Figur 17. Beregnet utbredelse av industristøy
med overtidsarbeid, drift til kl. 2300.

Avstanden mellom støyutsatte boliger og havneområdet der støyende aktivitet foregår ved
en lastesituasjon, er ca. 170 – 200 meter og det er fri sikt mellom støykildene og naboene.
Det er derfor gunstig at de gamle båtene nå er erstattet av nyere båter og mindre støyende
rutiner slik at avgitt støy under lasting begrenses. Nye isolerte sandsiloer med frostfri sand
gjør at lasting av båt nå kan gjennomføres raskere enn tidligere.

Støyberegningene viser at naboer blir liggende utenfor gul støysone når det driftes slik som i
dag. De innførte tiltakene medfører mindre støy i forbindelse med lasting i havn
sammenlignet med rutiner og utstyr som tidligere ble benyttet.

Støy for fremtidig situasjon

For fremtidig driftssituasjon forutsettes plasseringen av knusebygg beholdt. Forskjellen
mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir da hovedsakelig at de mobile støykildene
driftes lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst. Bruk av transportbånd for å
begrense transportveien for de mobile kildene er aktuelt.

Det er utført støyberegninger (LDEN, aktivt driftsdøgn) for to ulike fremtidige driftssituasjoner,
med plassering av mobile støykilder i sørvest og nord innenfor planområdets avgrensning.
Det er benyttet tilsvarende driftstider for fremtidig situasjon som for dagens situasjon med
normale driftstider.

Beregningsresultatene viser at naboer blir liggende utenfor gul støysone med margin for
begge plasseringene/driftssituasjonene som er simulert. For å begrense avgitt støy når en
nærmer seg bebyggelsen i nord er det viktig å opprettholde en driftssituasjon der de mobile
kildene skjermes av foranliggende terreng.
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Bebyggelsen sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende støybelastning for
en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon, forutsatt at knusebygget og de øvrige
aktivitetene i produksjonsområdet beholder sin plassering. Reduksjon i støynivå som følge
av at de mobile støykildene driftes lenger inn i bruddområdet blir liten. Grunnen til dette er at
bidraget fra disse kildene sammenlignet med aktiviteter/støykilder i produksjonsområdet er
lite, sammenliknet med det totale støybidraget fra produksjonsområdet.

7.9.2 Støv

Måleprogram for kartlegging av støvnedfall ble igangsatt høsten 2011 og har pågått
fortløpende med måleresultater hver 30. dag. Figur 19 viser en grafisk fremstilling av
resultatene.

Figur 18. Oversikt over plassering av målepunktene for kartlegging av støvnedfall.

Vurderinger av måleresultatene for støvnedfall

Målingene viser at det er desidert størst støvbelastning i området ved målestasjon 3, nord for
sandtaket. Vesentlig lavere verdier registreres i boligområdet sør for produksjonsområdet.
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Generelt viser måleresultatene at støvbelastningen som registreres ved målestasjonene i sør
for det meste ligger under grenseverdien gitt av forurensningsforskriften, < 5 g/m2 i løpet av
30 dager.

Videre viser måleresultatene at støvbelastningen som registreres ved målestasjonen i nord
(målestasjon 3, plassering vist i Figur 18) til tider er høy. I nesten alle måleperiodene frem til
og med september 2012 overskrides Forurensningsforskriftens grenseverdi. Til tider er
støvnedfallskonsentrasjonen å betrakte som meget forurenset. Laveste målte
konsentrasjoner for støvnedfall registreres i vintermånedene.

Fra oktober 2012 til mars 2013 lå alle måleresultatene under grenseverdien ved målestasjon
3. I juni, juli og august var resultatene vesentlig lavere enn ved målingene i de samme
månedene året før. Dette kan tyde på at innførte tiltak, særlig oppgradering av
vanningsanlegg, har en god effekt.

På grunn av at det til tider fortsatt registreres konsentrasjoner over grenseverdien, pågår
målingene fortsatt med fortløpende analyser hver 30. dag.

Figur 19. Grafisk fremstilling av måleresultatene fra september 2011 til august 2013.

Tiltak mot støvnedfall

Høye registrerte verdier for støvnedfall i sommermånedene er en typisk tendens for
støvende bedrifter og skyldes ofte tørre perioder med lite nedbør som gjerne oppstår i denne
tiden. Bruk av vanningsanlegg er et tiltak som benyttes for å redusere støvnedfall. Spesielt
for sommeren 2011 var at vanningsanlegget var ute av drift i lengre perioder. De høye
registrerte konsentrasjonene kan skyldes dette.

Store åpne driftsflater med løsmasser er utsatt for vind. En periode med lite vanning og noen
kraftige vindkast kan føre til at «sandføyk» fra driftsflater, produksjonsområder,
transportbånd eller bruddkant resulterer i mye spredning av støv.

Aktuelle tiltak/rutiner for å begrense støvnedfall ytterligere kan være:
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Beplantning/revegetering. Beplantning langs uttaksområdenes avgrensning, samt
revegetering av ikke aktive driftsflater, kan være effektivt for å begrense oppvirvling
av støv og påfølgende støvnedfall.

Redusert driftsflate. Det bør tilstrebes at driftsflaten er så liten som mulig for å
redusere støvnedfall.

Vanningsanlegg og vanningsrutiner. Det eksisterer vanningsanlegg ved sandtaket i
dag og det har blitt utført oppgraderinger/utvidelse av vanningsanlegget. Ytterligere
optimalisering av anlegg og/eller vanningsrutiner kan være aktuelt. Særlig viktig er
det å holde vanningsanlegget i drift ved en uttakssituasjon der støvføyken når over
bruddkanten.

Feierutiner på adkomstvegen inn til sandtaket. Ved ut-/innkjøringsveien der
lastebilene kjører kan det legge seg en del støv som følge av transporten. Oppvirvlet
støv kan begrenses med feierutiner for den interne adkomstveien.

Begrense hauger med finkornet sand som blir liggende under transportbånd.

Tildekking av lastebillass og spyling av kjøretøy.

Opprettholde rutiner som sikrer at man unngår overfylling av lastebiler og brå
akselerasjon/sving/fartstilpasning da dette er forhold som kan medføre at sand faller
av fra lasset.

Støvnedfall for fremtidig situasjon

Basert på de hittil utførte måleresultatene og den foreslåtte reguleringsplanens avgrensning,
i forhold til beliggenhet for eksisterende bebyggelse i sør, forventes det at støvnedfalls-
problematikken for bebyggelsen i sør ikke blir betydelig forverret for fremtidig situasjon
sammenlignet med dagens situasjon. Det er området i nord som vil være mest utsatt for
støvnedfall også for fremtidig situasjon.

Måling av støvnedfall vil bli videreført i henhold til Forurensningsforskriftens § 30-9 og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forskriftens § 30-5 overholdes, dvs.
at mengde nedfallsstøv ikke overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager, målt ved nærmeste nabo,
eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

Tiltak for å begrense spredning av støv skal gjennomføres i henhold til § 30-4 i
Forurensningsforskriften.

7.10 Regional forvaltning av grusressurser

7.10.1 Aktuelle problemstillinger

Moreneryggen på Verket er nasjonalt viktig ressurs som byggeråstoff for de store byene i
Oslofjord-området. Ressursen er også viktig fordi størsteparten av uttaket transporteres
sjøveien og ikke belaster veinettet.

7.10.2 Om ressursen

Forekomsten er en stor randavsetning som stikker ut i Drammensfjorden fra Hurumlandet.
Deler av avsetningen er detaljundersøkt av konsulentfirmaer (Geoteam A/S, Noteby A/S) og
hele avsetningen er kartlagt av NGU. Forekomsten er en meget stor og viktig
byggeråstoffressurs for det sentrale østlandsområdet. Forvaltningen av ressursen er derfor
ikke bare et lokalt ansvar, men forekomsten bør inngå i en regional forvaltningsplan på tvers
av kommune- og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.
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Avsetningen har en mer finkornig korngradering mot øst (sand), mens det mer sentralt i
massetaket er mer grus og mindre sand. Driftsretningen er mot nord og øst midt i ryggen.
Avsetningen benyttes til alle byggeråstoff-formål, først og fremst betong. Forekomsten er
klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs. Rangeringen er vurdert ut fra volum, kvalitet og
situasjonsbetingede forhold som beliggenhet og marked.

NGU-rapport fra 2001

På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune ble det i 2001 utført en vurdering av
grusforekomsten av NGU. I hovedsak belyser rapporten forekomstens betydning for regional
forsyning av byggeråstoff, volumberegning og fremtidig utnyttelse av ressursen.

Samfunnet har behov for byggeråstoff og forekomsten er derfor svært viktig som leverandør
av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale østlandsområdet. Kvaliteten
er svært god og materialet brukes i hovedsak som tilslag i betongproduksjon. Over 90 % av
uttaket eksporteres ut til andre kommuner og over halvparten av uttaksvolumet forsynte Oslo
kommune. Forsyningsmønsteret har holdt seg konstant gjennom mange år. Uttaksmengden
kan variere noe grunnet svingninger i bygge- og anleggsvirksomheten.

Sand og grus er en knapphetsressurs. Når forekomsten også er stor i volum og har en god
kvalitet og beliggenhet til sjø, bør den utnyttes best mulig og sikres for videre uttak.

Volumberegninger i 2001 viste at det var en utnyttbar reserve på 26 millioner tonn ned til
kote 1 og at levetiden ville vare i ca. 60 år. Forutsetningen for beregningen var at hele
ressursen, nord for søndre uttaksgrense, ble tatt ut ned til kote 1 og at et skjermbelte mot
nord ble satt igjen. Det ble beregnet volum ut fra to høyder på skjermbeltet (alt 1: kote 25 og
alt 2: kote 10). Forskjellen i beregnet volum var marginal. Ett tredje alternativ, der
uttaksnivået for en mindre del av arealet ble satt til kote -3, ble også beregnet.

Tabell 2. Uttaksmengde i NGUs beregninger.

alternativ Volum
(mill. m3)

Mill tonn
(faktor 1,95)

Mill tonn
(80 %

utnyttelse)

Levetid
(450.000
tonn/år)

1 15,6 30,5 24,4 54
2 16,7 32,6 26,1 58
3 17,4 17,4 27,1 60

Ikke alle masser egner seg nødvendigvis som byggeråstoff grunnet kvalitetskrav til for
eksempel bruk til betong. På grunnlag av erfaring fra uttaket er det satt at 80 % er utnyttbart.
I tillegg kan det være andre typer arealkonflikter som kan påvirke hvor mye av ressursen
som kan utnyttes.

7.10.3 Volumberegninger for alternativer i konsekvensutredningen

Det ble i juni 2011 foretatt flyfotografering av området og nytt digitalt kartgrunnlag ble
konstruert. På grunnlag av nye kart er det foretatt digital 3D-modellering av alternativene for
beregning av volum. Tabellen nedenfor viser hvor mye utnyttbar reserve det er igjen av
ressursen innenfor hvert alternativ.

Tabell 3. Utnyttbar reserve innenfor de ulike alternativ.

Alternativ Volum
(mill. m3)

Mill tonn
(faktor 1,8)

Mill tonn
(80 %

utnyttelse)

Levetid
(500.000
tonn/år)

0-alternativet 9,5 17,1 13,7 27
1 (15 m rygg) 12,9 23,2 18,6 37
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2 (25 m rygg) 10,2 18,4 14,7 29
NGU rapport* 17,4 33,9 27,1 60

*1,95 tonn/m3, 450.000 tonn pr år, status 2001. Uttak i perioden 2001-2011 – utgjør ca. 6 mill. tonn. Reserve: 60-
6=54 mill. tonn.

Alternativ 1 i konsekvensutredningen viser en utnyttbar andel på 18,6 millioner tonn.

Alternativ 2 viser en utnyttbar andel på ca. 14,7 millioner tonn. Årsaken til reduksjonen er
påvirkning av andre arealkonflikter beskrevet i konsekvensutredningen.

7.11 Konsekvenser for kommunen
Vann- og avløpsanlegg

Dagens vann- og avløpsanlegg på Verket ligger nær sin kapasitetsgrense. Hvis det skal
gjennomføres noen vesentlig utbygging ut over dagens virksomhet, for eksempel
næringsbygg innenfor sandtaksområdet, må mulighetene for å øke kapasiteten utredes.

Sysselsetting

Selskapet har de siste fem årene sysselsatt i gjennomsnitt 13 personer i full tid. Av disse bor
og skatter 10 personer til Hurum kommune. I tillegg utgjør ekstrabemanning 2 personer pr år.
Dette utgjør til sammen 0,3 prosent av samlet sysselsetting i Hurum kommune.

Overskuddsskatt

Svelviksand har gjennom sin historie bidratt til fellesskapet med betydelige beløp i form av
skatter og avgifter. De siste fem årene har selskapet bidratt med ca. 17 mill. i
overskuddsskatt. Legger man til de tre foregående årene er tallet ca. 27 mill.kr. Dette kan
utgjøre i størrelsesordenen 3 – 4 prosent av Hurum kommunes skatteinntekter totalt i denne
perioden.

Avgifter, skatt mm

Samlet har Svelviksand AS innbetalt ca. kr 7,1 mill. i arbeidsgiveravgift, hvorav ca. 4 mill.
gjelder virksomheten i Hurum. De siste fem årene beløper samlet skattetrekk for ansatte i
Svelviksand AS seg til ca. 16 mill.kr. som er innbetalt til Kemneren i Røyken og Hurum,
hvorav ca. 9 mill. er skatt trukket fra ansatte i Hurum.

Innkjøp av varer og tjenester

Svelviksand er avhengig av et lokalt næringsliv som kan tilby varer og tjenester selskapet
trenger i sin virksomhet. Det er tjenester innenfor områdene elektro, reparasjoner, transport,
forbruksmateriell, overtidsmat mm. Selskapet benytter så langt det er mulig lokale og
regionale leverandører for slike tjenester.

De siste fem årene har selskapet handlet inn for nærmere 60 mill. kr. av slike tjenester til
avdelingen på Verket. Av disse er ca. 30 mill. kr. brukt i Hurum kommune, og resten i
kommunene Lier, Drammen og Svelvik.

Viktighet i lokalsamfunnet

Selv om Svelviksand AS gjennom sine innkjøp er viktig for det lokale næringsliv, er rollen
som leverandør lokalt vel så viktig.

Buskerud Betong (BB) eren av de nærmeste naboer og en viktig kunde. BB produserer
betongelementer og betongvarer og sysselsetter et 50-talls mennesker. Sand utgjør ca. 80
prosent av råvarene til BBs produksjon. Bedriftens konkurransekraft ligger i at de har nærhet
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til disse råvarene. Råvarene blir levert ”på døren” med minimal belasting av det offentlige
veinettet og forurensende utslipp. Uten Svelviksand AS som leverandør, ville råvaren måtte
hentes fra andre kommuner. Dette ville i så fall medført en årlig transportkostnad på rundt 1
mill. og ca. 1.200 passeringer av vogntog årlig over Klokkarstua eller gjennom Fjordveien.
Deler av produksjonen ville trolig bli flyttet til andre steder.

Svelviksand AS bidrar i lokalmiljøet med hjelp til rydding av strender og stiller utstyr til
rådighet ved dugnader. Svelviksand AS bidrar også med direkte økonomisk støtte til ulike
lokale lag og foreninger. I den grad det er forenlig med driften, stiller Svelviksand AS arealer
til rådighet for lokalsamfunnet. Her nevnes eksempelvis istandsetting av strand og badeplass
i Dramstadbukta og vei/areal til Fjordhuset (velforeningen).

Kommunal infrastruktur

Eksisterende avkjørsel fra Fjordveien vil fortsatt være atkomsten til sandtaket. Det vil derfor
ikke være behov for nye kommunale veier. Eventuelle andre bedrifter i området vil benytte
interne veier fra den samme atkomstveien.

7.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse basert på krav i NS 5814 og rundskriv fra
DSB. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan, alternativ 1 og 2. I risiko-
vurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

7.12.1 Uønskete hendelser, risiko og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under.

Tabell 4. Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø-/isskred Nei

3. Løsmasseskred Ja 2 3 Sand og stein kan rase ut i
driftsfasen.

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Ja - - Viser til pkt. 7.12.5

8. Vindutsatt Ja - - Viser til pkt. 7.12.5

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko Nei Ingen kjente forhold

Sårbare naturområder og kulturmiljøermm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

12. Sårbar flora Ja - - Se pkt. 7.12.3

13. Sårbar fauna/fisk Ja 1 2 Se pkt. 7.12.3

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Ja 4 2 7 kulturminner er registrert
innenfor planområdet. Se
pkt. 7.12.3

17. Nyere tids kulturminne/-miljø Ja 4 3 Alternativ 1 utgjør en trussel
mot kulturminneverdiene. Se
pkt. 7.12.3

18. Viktige landbruksområder
(både jord-/skogressurser og
kulturlandskap)

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 2 3 Område ikke inngjerdet.
Rasfare.

20. Andre sårbare områder Nei Ingen kjente forhold

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Ingen økning i trafikk
mengde. Se punkt 7.12.4

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei Egen kai, ingen endring

23. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar(utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Nei Høyspent i kanten av
planområdet berøres ikke

26. Vannforsyning og avløpsnett Nei

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei Ingen kjente forhold

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Ja 2 2 Diesel og hydraulikk-
/oljelekkasje fra tank eller
maskiner.

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 1 2 Se kap. 7.12.5
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofyltindustri mm
(kjemikalier/eksplosiverosv.)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 2 Målinger viser overskridelse
av grenseverdier ved
målestasjoner i nord.

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl. trafikk)

nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Nei Tiltak iverksatt for reduksjon
av støy fra produksjon og fra
lasting av skip

40. Høyspentlinje
(elektromagnetiskstråling)

Nei Høyspentlinje i utkanten av
planområdet inngår ikke i
tiltaket.

41. Skog-/lyngbrann nei

42. Endring i lokalklima Ja 2 2 Se kap. 7.12.5

43. Dambrudd Nei

44. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

45. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Ja 2 4 Se kap. 7.12.5om
skipstrafikk
Kanten av masseuttaket må
sikres

46. Oljekatastrofeområde Nei

47. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

48. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 Se kap. 7.12.4

49. Ulykke med gående/syklende Nei

50. Andre ulykkespunkterlangs
veg.

Nei

51. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

52. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei

53. Annen virksomhetsrisiko -
støvflukt

Ja

Tabell 5. Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 16 17*

3. Sannsynlig 37
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2. Mindre sannsynlig 31, 42* 3, 19 45

1. Lite sannsynlig 13, 33 48

*gjelder alternativ 1.

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. Tabell 5. Det er ikke identifisert slike hendelser
eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.

7.12.2 Naturrisiko

Hendelse 3. Løsmasseskred
Sand og stein kan rase ut i driftsfasen.

7.12.3 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Området er preget av lang tids grusuttak. Uttak av sand og grus har gjennom årene ført til at
store deler av åsen er blitt omgjort til et åpent sandtak med bratte skråninger. Fordi det
hovedsakelig har blitt gravd etter masser fra sørsiden av åsen, har produksjonen etterlatt seg
tørre og svært varme hellinger av sand og grus.

Hendelse 12. Sårbar fauna og flora
Det er påvist en rekke rødlistede og sjeldne arter i lokaliteten og det antas at den er
potensielt leveområde for enda flere. Det er hovedsakelig sjeldne insekter, men også noen
spesielle karplanter og en rødlistet fugleart som har lokaliteten som leveområde.
Rødlistearter skal skjermes slik at de ikke blir påvirket av driften.

Se planbeskrivelsen for nærmere dokumentasjon.

Hendelse 13. Sårbar fauna/fisk:
Det antas å kunne få en liten negativ konsekvens for de marine naturtypene ved Verket i
forbindelse med vedlikeholdsmudring av seilingsleden som er opprettet for å sikre
adkomsten til utskipningskaia i Vollebukta. Tiltaket vil i mindre grad kunne redusere
artsmangfoldet og forringe livsvilkårene i en liten del av lokaliteten. Det må ikke opprettes
nye «ferdselskanaler» i bukta, og den eksisterende kanalen bør ikke utvides. Det bør ikke
dumpes noen form for masser i bukta.

Hendelse 16. Automatisk fredede kulturminner
Hele planområdet ble undersøkt i 1997. Se brev fra Fylkeskommunen datert 31.03. 2011.

De arkeologiske kulturminnene som ble funnet i området er ikke fredete.

Kulturmiljøet på Dramstad blir direkte berørt av tiltak. To lokaliteter med dyrkingsspor og
veganlegg blir berørt. I tillegg vil tiltaket føre til en landskapsendring som virker visuelt inn på
resten av kulturmiljøet på Dramstad. I dag ligger Ryggen som en større buffer mot
eksisterende masseuttak. Samlet er omfanget vurdert som middels til stort negativt for dette
kulturmiljøet. Liten til middels verdi sammenholdt med middels til stort negativt omfang gir
middels negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner på Dramstad:
Dokumentere nærmere kulturminner som ikke lar seg gjøre å bevare i planen. Dyrkingsflate
med åkerrein, steinstrenger og rydningsrøyser. Dokumentere tufter fra nyere tid nærmere.

Hendelse 17. Nyere tids kulturminner
Alternativ 1 vil medføre at restene etter Svelvik befestning med tilhørende adkomstveger
forsvinner.
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Hurum kommune i samarbeid med Svelviksand as Asplan Viak AS

Hendelse 19. Parker og friluftsområder
Område ikke inngjerdet. Rasfare.

7.12.4 Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 21 og 48. Trafikk
Om lag 80 % av total leveranse blir fraktet med båt, det resterende på bil. Trafikksituasjonen
i fremtiden vil være tilnærmet som eksisterende situasjon, men mindre variasjoner kan
forekomme som følge av svingninger i bygge- og anleggsektoren. Dagens trafikkløsning vil
ivareta sikkerhet og trafikkavvikling for adkomsten til sandtaket på en tilfredsstillende måte.

7.12.5 Virksomhetsrisiko

Hendelse 7, 33. Klimaendring; økt nedbør, Tiltak i planområdet som medfører fare for
forurensning til grunn eller sjø/vassdrag.

Erosjon ved store nedbørsmengder;
Området består av grus og sand og vil ha naturlig drenering og ikke være utsatt for erosjon
ved store nedbørsmengder.

Det er foretatt mudring for å sikre ferdsel av store båter til utskipningsanlegget til Svelviksand
AS. På grunn av gjenrasing på bunnen og utslipp av sand ved bryggen, foretas med sjeldne
mellomrom vedlikeholdsmudring av denne rennen og ved bryggen. Det skal ha forekommet
tilfeller der store båter skraper inntil bunnen, og på denne måten antas å avsette
forurensende bunnstoff.

Hendelse 7, 8, 42. Endring i lokalklima
Endring i vindforhold og temperatur som følge av fjerning av rygg i alternativ 1. Ved alternativ
2 vil endringene lengst i vest (ved Bakkeløkka) bli mindre.

Vindforhold: Reduksjon av Ryggen fra 50 til 25 m betyr at både sørlig og nordlig vind vil
passere mer uhindret, og områdene som i dag er i le ventes å få mer vind.

Temperaturforhold: Reduksjon av Ryggen ventes bare å gi endringer om vinteren, og bare i
de tilfellene der fjorden er islagt og lufta stabil. I dag vil Ryggen i slike situasjoner demme
opp for kaldlufta fra nord, slik at de laveste temperaturene registreres rett nord for Ryggen.
Hvis Ryggen reduseres, vil tykkelsen av kaldluftslaget bli mindre. Temperaturene på
nordsiden vil dermed bli noe høyere, anslagsvis 1 grad. På sørsiden må man derimot
forvente lavere temperaturer, sannsynligvis 1 - 2 grader.

Hendelse 45. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.
Bruddkanter er forutsatt sikret i hht minerallovens § 49. Området er i dag ikke sikret ut over
skilting. Barn og turgåere kan enkelt komme seg inn på anlegget. Tiltak for å sikre området
må innarbeides i driftsplanen.
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Skrevet av: Hallvard Holtung Arkiv:
Kvalitetssikring: Heiko Liebel Oppdrag nr: 522795

1. BAKGRUNN
I forbindelse med reguleringsplan for masseuttak ved Verket, Hurum, utreder Asplan Viak en rekke
temaer. Dette notatet omhandler deltema naturmiljø. Temaet er utredet i hele planområdet som
omfatter området rundt Ryggen, en morene-ås som går på tvers av Drammensfjorden mellom
Hurumlandet og Svelvik.

Figur 1. Oversiktsbilde over planområdet tatt fra Klokkarstua i Øst. Svelviksand ønsker videre uttak av grus fra morene-
åsen («Ryggen») sentralt i bildet. I bakgrunnen sees tettstedet Svelvik, med Svelvik kirke.

Figur 2. Til venstre: Oversiktskart over planområdets beliggenhet (gul skravur). Høyre: Detaljkart over planområdet.
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2. METODE

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på nasjonal
metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (Direktoratet for
Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 2007); se www.naturbase.no hvor kjente
lokaliteter ligger ute. Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-håndbok 13- oppdatert versjon
2007- med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller
kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C-verdi, se tabell under.

Verdi 1

(DN-håndbøkene)
Verdi KU2

(SVV håndbok 140)
Nasjonal-
lokal verdiskala

Naturforhold

A –svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur
B –viktig Middels verdi Regional verdi Viktig natur
C –lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur
Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Verdi-, omfangs- og konsekvensutredning er basert på Statens vegvesen håndbok 140
”konsekvensanalyser”; (H140) revidert utgave 2006 (Statens vegvesen 2006). Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn
3 er konsekvensvurderingen. For rødlistekategorier (truede arter) henvises det til Kålås m. fl. (2010)
www.artsdatabanken.no.

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Feltarbeid ble gjennomført av
Hallvard Holtung, Asplan Viak24.05.2012.

3. DATAGRUNNLAG

Kilder til informasjon er foruten egen kartlegging, Direktoratet for naturforvaltnings naturbase
(www.naturbase.no), artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), dokumentasjon
fra naturtype-og viltkartlegging, samt diverse rapporter og muntlige opplysninger (se kilder)

4. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON -NATURGRUNNLAG

4.1 Generell naturbeskrivelse
Verket er en utstikker i Drammensfjorden bygd opp av glasifluviale avsetninger, det vil si løsmasser
som er transportert av smeltevannselvene fra fortidens isbreer. Avsetningene har resultert i en ås på
tvers av fjorden, bestående av sorterte, til dels finkornede masser. Disse massene har vært et
ettertraktet råstoff til produksjon av bygningsmateriale, hvilket har ført til at store deler av åsen,
hovedsakelig sørsiden, har blitt omgjort til et åpent sandtak med bratte skråninger. En del av disse
bruddene er i dag aktive, mens andre er avsluttede brudd som i ulik grad har grodd igjen. For naturen
på Verket har dette medført dramatiske endringer. Fordi det hovedsakelig har blitt gravd etter masser
fra sørsiden av åsen, har produksjonen etterlatt seg tørre og svært varme hellinger av sand og grus.
Slike miljøer er svært sjeldne i Norge, og gir livsgrunnlag for spesialiserte arter som er avhengig av
den slags naturtyper. De øvrige delene av planområdet på land, er enten bebygd eller består av mer
eller mindre triviell natur. Mye av åsen er tilplantet granskog av relativt ung alderuteneldre trær eller
dødved. De funnene som er gjort av interessante arter i planområdet stammer utelukkende fra selve
bruddet. Under følger en grov beskrivelse av de forskjellige delene av planområdet. Det åpne bruddet
beskrives som naturtypelokalitet i et eget delkapittel, det samme gjelder marine naturtyper i Vollebukta
sør for Verket.

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/


Asplan Viak AS Side 3

4.1.1 Nordvendte hellinger på sørsiden av bruddet
Sørkanten av planområdet består hovedsakelig av tørr og skrinn furuskog av ung alder. Noen steder
forekommer blandingsskog med innslag av gran, rogn, bjørk, selje og spisslønn. I feltsjiktet vokser
knollerteknapp, markjordbær, fingerstarr, ormetelg og sveve-arter. Syngende rødstjert og munk ble
hørt fra furuene lengst sørvest i planområdet

4.1.2 Toppen av resterende ås / kanten av bruddet
Toppen av bruddet består av en del åpne områder. På bruddkanten midt i bruddetgår det en anleggsvei,
og rundt denne finnes det mest skrotemark og forstyrrede biotoper. Her vokser skrotemarksarter som
burot, løvetann, vinterkarse, hestehov og hundekjeks. Lenger vest på åsryggen veksler vegetasjonen
mellom tørre åpne plasser der det vokser heigråmose, hårsveve, tiriltunge og markmalurt, til åpne
gressbakker der det blant annet vokser gulaks, smalkjempe, korsknapp, skogfiol, markjordbær,
hengeaks og liljekonvall. I vest- og østenden er vegetasjonen den samme som for skogen på nordsiden
av Ryggen. Vanlige sangfugler som munk, løvsanger og svarttrost ble hørt i hele området.
Dagsommerfuglene neslesommerfugl, sitronsommerfugl, stor kålsommerfugl og skogringvinge ble
observert, det samme ble mengder av hageoldenborre, og veivepsen Anoplius viaticus. Langs hele
ryggen er det spor etter ferdsel av hjortevilt, særlig rådyr, men også elg. Rådyr ble i tillegg sett flere
steder i området under feltarbeidet. Ut fra spor etter beitingog brunstgroper er det stor tetthet av rådyr i
de skogdekte områdene av planområdet.

4.1.3 Skog på nordsiden av Ryggen
I nord-vestenden av åsen er tresjiktet dominert av ung furu, med innslag av gråor, rogn, gran og bjørk.
Feltsjiktet består av einstape, gullris, hvitveis, skogfiol, knollerteknapp, gauksyre, hengeaks og
tågebær. Lenger øst finnes et parti dominert av ungt rognekratt. I nordhellingen ned mot
Dramstadbukta vokser tett granskog, som ser ut til å være tilplantet. Her er feltsjiktet nærmest ikke-
eksisterende, men man finner noe blåbær, smyle og marimjelle. Midt på åsens nordhelling, der den er
på sitt smaleste er mye av skogen hogd, og det har vokst opp kratt av ung løvskog. Lengst vest finnes
igjen granskog, men med større innslag av rogn, bjørk og selje, og noen få små eiketrær. Feltsjiktet
består av en rekke skogurter som liljekonvall, hvitveis, knollerteknapp, firkantperikom, tepperot, og
markjordbær. Til slutt går skogen over i et østvendt brudd der det blant annet vokser store mengder
med klåved.

Figur 4. Området rundt bruddet består av forskjellige typer triviell natur. Øverst til venstre: Ung furuskog i nordvendt
helling, nord for bruddet. Øverst i midten:Skrinne områder på toppen av åsen med små furutrær. Nede til venstre:
Åsryggen sett fra vest. Åsen er her på sitt smaleste og preges av skrotemark på toppen, og kratt-aktig løvskog i
nordhellingen. Bildet nederst i midten er representativt for mye av granskogen på nordsiden av Ryggen. Til høyre:
Varm blandingsskog av gran, bjørk og flere andre løvtrær lengst øst på Ryggens nordside.
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5. NATURTYPELOKALITETER
Naturtypelokaliteten er beskrevet med standard mal for beskrivelse av naturtypelokaliteter i Naturbase (DN)

Lokalitetsnavn Verket, Hurum
Naturtype Erstatningsbiotop
Utforming Sand-og grustak
Verdi Svært viktig (A)

Innledning:
Lokaliteten er kartlagt og beskrevet første gang av Hallvard Holtung Asplan ViakAS den 24.05.2012,
i forbindelse med konsekvensutredning av reguleringsplan for masseuttak på Verket, Hurum
kommune. Lokaliteten har vært gjenstand for flere undersøkelser av insektfaunaen, og er blant annet
omtalt i rapport om verneverdige insekthabitater i Oslofjordområdet (Hanssen og Hansen 1998)

Beliggenhet og avgrensning:
Lokaliteten omfatter hele bruddkanten av sandtaket langs Ryggen ved Verket, Hurum. Lokaliteten
inkluderer alle suksesjonsfasene av sandtaket fra de tidligste bruddene i Vest (der driften opphørte før
1950), til områdene der det i dag tas ut sand. De flate partiene inne i sandtaket er ikke tatt med, det
samme gjelder de nordvendte kantene lengst sør i bruddet, og toppen av åsen. Avgrensningen av
lokalitetenmå oppdateres etter hvert som bruddkanten vil flytte seg ved videre drift.

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten er et stort sørvendt sandtak, med variasjon i partikkelstørrelse og suksesjonstrinn.
Lokaliteten fanges opp av naturtypen erstatningsbiotop og utformingen grus- og sandtak etter DN-
håndbok 13.

Artsmangfold:
I de eldste bruddene (minst 60 årsiden opphørt drift) lengst vest i bruddet domineres tresjiktet av små
furuer med innslag av noen få andre løvtrær, mest selje og bjørk. Feltsjiktet er mer variert her enn
ellers i bruddet, og inneholder flere store busker med lakrismjelt. Markmalurt og rødflangre er de andre
dominerende artene i dette området. Det ble ikke funnet spor etter den rødlistede arten
lakrismjeltsekkmøll på lakrismjeltplantene. I de halvgamle sørvendte bruddene (ca 40 år) står det
spredte enkelttrær av selje, og noen få meterhøye furutrær. Markmalurt, rødflangre, rundbelg, og
hårsveve dominerer feltsjiktet. I tillegg forekommer noen spredte busker av den rødlistede arten klåved
(NT). I de østligste bruddene (ca 20 år gamle) er klåved svært utbredt, flere hundre busker finnes i
disse skråningene sammen med små trær av furu, bjørk og selje. Det foreligger et gammelt funn av den
kritisk truede arteneseltistel som trolig har utgått fra lokaliteten. Det finnes også en nyere registrering
av rødlistearten ullurt (NT) fra lokaliteten. Det er registrert en rekke forskjellige insektarter innenfor
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lokaliteten, hvorav følgende er rødlistet: Biller: Cicindela hybrida (VU), Opatrum sabulosum (VU)
Sommerfugler: Kløverblåvinge (NT), liten bloddråpesvermer (VU), Depressaria artemisia (EN).
Nebbmunner: Markmalurtsuger (NT). Veps: sommersandbie (Andrena nigriceps) (NT) og
murervepsen Ancistrocerus antilope (NT). Dverglo (NT) hekker trolig innenfor sandtaket da det er
observert både parring og iherdig varsling av dverglo-par i hekketiden (Gates pers med.). Sandtaket
fremstår dessuten som en egnet lokalitet for arten. Verket er fortsatt mangelfullt undersøkt og har
potensialefor flere rødlistede arter, særlig blant insekter. Lokaliteter som denne antas å ha særlig stort
potensiale for arter i gruppa broddveps (Hymenoptera, Aculeata). Det er gjort en del innsamlinger av
veps og andre insekter i området, men mye av dette er fortsatt upubliserte data. Ut fra resultatene fra
grundige undersøkelser av denne artsgruppen på lignende lokaliteterkan man forvente å finne rundt 10
rødlistede broddveps ved Verket (Ødegaard et al 2011). Det finnes mange hull etter veps og bier i
sanden, og det står mange seljetrær i skråningene. Selje er en svært viktig pollineringsplante for en
rekke bier og veps (Ødegaard 2011). Det er også gnagespor i flere av de soleksponerte seljetrærne,
hvilket tyder på aktivitet av trelevende insekter. Slike trær kan være egnet habitat for blant annet de
rødlistede trebukkene Rusticoclytuspantherinus(EN) ogSaperda similis(NT). Det forventes også at
«påskebille» Apalus bimaculatussom parasitterer sandbier, finnes i sandtaket.

Fremmede arter:
Ingen fremmede arter er påvisti selve skråningen.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er et av landets største sandtak på Verket i Hurum. Verket er en utstikker av Hurumlandet
bestående av glasifluviale masser som har dannet åsen, «Ryggen» på tvers av Drammensfjorden ved
Svelviksundet. Det har vært tatt ut sand på sørsiden av Ryggen i over hundre år, hvilket har resultert i
en meget stor, hovedsakelig sørvendt skråning av åpen sand-og grusmark. Lokaliteten har variasjon av
både partikkelstørrelse og suksesjonstrinnfra nakne sandskråninger til småvokst furuskog. Lokaliteten
er meget varm og fungerer som en erstatningsbiotop for naturlige rasmarker, erosjonsskråninger og
lignende.

Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten er skapt gjennom den eksisterende bruken av området, dvs. uttak av sand og grus. De
største verdiene på lokaliteten er trolig knyttet til naken sand og grusmark, lokaliteten er derfor
avhengig av videre drift eller aktivt skjøtsel for å bevare sin verdi. Samtidig kan driften utgjøre en
trussel mot verdiene i området dersom den fjerner store områder med verdifulle habitater uten at
områder med de samme egenskapene (eksponering, suksesjonsfase og partikkelstørrelse) står igjen. En
annen trussel mot lokaliteten vil være en fullstendig gjennomgraving av åsen, dvs at det tas ut så mye
masse at de sørvendte skråningene reduseres til flate sletter. Dette vil fullstendig endre mikroklimaet i
bruddet, og være en alvorlig forringelse av dagens naturverdier. Det anbefales at det lages en egen
forvaltningsplan/skjøtselsplan for området som tillater, men regulerer uttak av masser i området. Det
bør også vurderes hvorvidt det er nødvendig med skjøtsel i de gamle sandtakene.

Verdibegrunnelse:
Lokaliteten anses som svært viktig (A), da den er en svært stor og klimatisk gunstig lokalitet med
naken sand og grus. Det er påvist en rekke rødlistede og sjeldne arter i lokaliteten, og det antas at den
er potensielt leveområde for enda flere. Det er hovedsakelig sjeldne insekter, men også noen spesielle
karplanter og en rødlistet fugleart som har lokaliteten som leveområde. Da nettopp variasjonen og
størrelsen i lokaliteten anses som viktig, beskrives hele bruddkanten som naturtypelokalitet.

Verdisetting etter håndbok 140 (Statens vegvesen)
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Figur 5. Sørvendte skråninger i vestre del av sandtaket. Bruddet på bildet ble avsluttet på 1970-tallet, og har i dag
spredte trær av sørlig selje. Disse trærne er egnet substrat for en rekke biller, som de rødlistede trebukkene Saperda
similis (NT) og Rusticoclytus pantherinus (EN).

Figur 6. Vestvendt skråning helt i østre del av sandtaket. Bruddet på bildet ble avsluttet på begynnelsen av 90-tallet.
Den rødlistede planten klåved (NT) er spesielt utbredt her og i det østvendte bruddet der dette bildet er tatt fra.
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Figur 7. Bildet viser Vollebukta og sandtaket langs Ryggen ved Verket slik det så ut i 1982, legg merke til mangelen av
vegetasjon. Deler av Svelvik sees foran til venstre i bildet. Foto: Svelviksand AS
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Lokalitetsnavn Vollebukta
Naturtype Israndavsetninger
Utforming breelvavsetninger
Verdi Svært viktig (A)

Innledning:
Lokaliteten er kartlagt og beskrevet gjennom en rekke undersøkelser i området i 2007 og 2008, samt
modelleringer og observasjoner av bløtbunnens utbredelser foretatt av Norsk institutt for
vannforskning (NIVA). Videre har Norges geologiske undersøkelse (NGU) avgrenset et stort område
med israndavsetninger sør for Verket. Disse opplysningene, samt et notat om marine naturverdier ved
Verket, Hurum (NIVA) er sammenstilt til en sammenhengende naturtypelokalitet av Hallvard Holtung
Asplan Viak AS den 19.09.2012, i forbindelse med konsekvensutredning av reguleringsplan for
masseuttak på Verket, Hurum kommune. Denne naturtypelokaliteten er en sammenslåing av i alt 20
naturtypelokaliteter som var registrert i området.

Beliggenhet og avgrensning:
Lokaliteten omfatter store deler av Vollebukta på sørsiden av Verket, Hurum. Lokaliteten er en
sammenstilling av flere overlappende lokaliteter.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av flere prioriterte naturtyper som i varierende grad overlapper hverandre. Hele
havbunnen sør for Verket består av naturtypen «israndavsetning, utforming: breelvavsetninger
(I0702)». En del av dette er igjen kartlagt som naturtypen «bløtbunnsområder i strandsonen, utforming:
Strandflater med bløtt mudder (I0803)» (> 500 000 m2). I tillegg finnes flere flekker med naturtypen
«ålegrasenger, utforming: vanlig ålegras (I1101)» (til sammen ca 60 000 m2). Spesielt for området er
også en sjelden, og nasjonalt viktig forekomst av den løstliggende formen av rødalgen svartkluft (ca
400 000 m2). Disse naturtypelokalitetene slås sammen til en mosaikk-lokalitet av naturtypen
«Israndavsetning»siden dette er den mest utbredte naturtypeni bukta.

Artsmangfold:
Området består av en sjeldent stor bestand av rødalgen svartkluft, samt flere enger med ålegras. Ingen
marine arter utover dette er nevnt i naturtypebeskrivelsene eller NIVAs notat. Området er viktig for
sjøfugl, blant annet som rasteområde for trekkende gjess og vadere, og overvintringsplass for
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sangsvane, knoppsvane og en rekke andefugler. Rundt 90 ulike fuglearter er registrert i Vollebukta i
følge Artskart.

Fremmede arter:
Det er observert mink langs land ved Vollebukta.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Verdiene i Vollebukta er et resultat av gunstige strømningsforhold kombinert med egnet substrat (sand,
grus, bløtbunn). Ålegrasengene er avhengige av rikelig solinnstråling, og vil raskt forsvinne dersom det
settes opp installasjoner, eller legges opp til hyppig trafikk av store båter som kaster skygge på
havbunnen. Endring av strømforhold som følge av installasjoner i eller i nærheten av Vollebukta (f.eks
Svelvikstrømmen) vil også kunne utgjøre en betydelig trussel for de marine verdiene. Lokale
forstyrrelser som eksempelvis propellstrøm, vil også utgjøre en viss trussel for løstsittende vegetasjon
som svartkluft.

Det er visstnok gravd en dypere kanal gjennom bukta for å sikre ferdsel av store båter til brygga
tilhørende Svelviksand AS. På grunn avgjenrasing på bunnen, og utslipp av sand ved bryggen foretas
vedlikeholdsmudring av denne rennen med sjeldne mellomrom. Det skal også ha forekommettilfeller
der store båter skraper inntilbunnen, og på denne måtenantas åavsette forurensende bunnstoff. Videre
vil en hver form for dumping av masser i bukta antas ha negativ konsekvens for verdiene i bukta.
Allikevel viser en fersk analyse av havbunnen i Vollebukta at mudring og dumping ikke har hatt
konsekvenser for naturverdiene her (NIVA 2012). Se også kapittel 6.2.

Skjøtsel og hensyn:
For at verdiene i Vollebukta skal bevares er det avgjørende at lokale strømningsforhold ikke endres.
Stor båttrafikkog omfattende installasjoner bør unngås.

Verdibegrunnelse:
Lokaliteten anses som svært viktig (A), da Vollebukta har en unik kombinasjon av flere store og
nasjonalt viktige forekomster av marine naturverdier. Naturtyperikdom, størrelse, nasjonal sjeldenhet
og sårbarhet er verdisettingskriterier som nevnes i DN-håndbok 19, og som bidrar til å gi dette området
en høy verdi. Ålegressenger er pr 22.05.2012 foreslått som «utvalgt naturtype» etter
Naturmangfoldloven. Forekomstene av ålegress i Vollebukta kvalifiserer til å bli omfattet av denne
forskriften.

Verdisetting etter håndbok 140 (Statens vegvesen)
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Figur 8. Flyfoto over Vollebukta med avgrensing av ulike naturverdier. Gul sirkel viser overvintringsområde for
sangsvane. Bildet er hentet fra NIVAs notat om marine naturverdier ved Verket.
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Figur 6. Utklipp fra Naturbase som viser de 20 overlappende naturtypelokalitetene som er registrert i Vollebukta
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Naturbase-ID Navn Naturtype Verdi Reg. dato Kilde

BN00035685 Hurum Israndavsetninger B 04.07.2006 NGU

BN00041376 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041378 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041380 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041381 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041382 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041383 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041384 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00041385 Verket Ålegrassamfunn A 18.10.2007 NIVA

BN00044899 Verket 1 Ålegrassamfunn A 31.10.2008 NIVA

BN00044892 Verket 2 Ålegrassamfunn A 30.09.2008 NIVA

BN00044893 Verket 3 Ålegrassamfunn A 31.10.2008 NIVA

BN00044894 Verket 4 Ålegrassamfunn A 31.10.2008 NIVA

BN00044895 Verket 5 Ålegrassamfunn A 30.09.2008 NIVA

BN00044896 Verket 6 Ålegrassamfunn A 30.09.2008 NIVA

BN00044897 Verket 7 Ålegrassamfunn A 30.09.2008 NIVA

BN00044900 Verket 8 Ålegrassamfunn A 19.12.2008 NIVA

BN00044891 Verket stor Ålegrassamfunn A 31.10.2008 NIVA

BN00044898 Verket liten Ålegrassamfunn A 31.10.2008 NIVA

BN00061161 Vollebukta Bløtbunnsområder B 22.10.2009 NIVA

Tabell 1: Oversikt over tidligere registrerte naturtypelokaliteter i Vollebukta (kilde: Naturbase).
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6. VURDERING AV OMFANG OGKONSEKVENS

6.1 Naturtypelokalitet Verket
Naturverdiene ved Verket har oppståttgjennom den eksisterende bruken av området, dvs. uttak av sand
og grus. Opphør av denne driften vil føre til at området gror igjen og at de fleste artene knyttet til åpne
sandflater forsvinner fra lokaliteten. Ekstensiv drift av området vil derforha positive konsekvenser for
området. Driften utgjør samtidig en trussel mot verdiene i området dersom den fjerner store områder
med verdifulle habitater uten at områder med de samme egenskapene (eksponering, suksesjonsfase og
partikkelstørrelse) står igjen. En fullstendig gjennomgraving og utflating av åsen, dvs at det tas ut så
mye masse at de sørvendte skråningene reduseres til flate sletter, vil være svært negativt for lokaliteten,
da helningsgrad og eksposisjon er avgjørende faktorer for disse varmeavhengige økosystemene.

All den tid omfanget av tiltaket vil variere enormt avhengig av hvordan massene tas ut, lages det her to
alternative omfangs-og konsekvensvurderinger.

Alternativ 1: Intensiv drift uten skjøtsels-ellerforvaltningsplan for naturverdier, uttak av masser i flere av de gamle
sandtakene, og utflating av åsen.

Omfang:
Tiltaket vil i stor grad bryte viktige biologiske sammenhenger, og i stor grad redusere artsmangfoldet
og ødelegge livsvilkårene for en rekke truede arter. Tiltaket vil ha stort negativt omfang.

Konsekvens:
Stor verdi kombinert med stort negativt omfang gir stor til meget stor negativ konsekvens(---/----)

Alternativ 2: Videre drift med aktiv skjøtsel i tråd med egen forvaltningsplan, bevissthet rundt bevaring av delbrudd med
ulike egenskaperogbevaring av sørvendte skråninger

Omfang:
Tiltaket vil styrke viktige biologiske sammenhenger og bedre forholdene for truede arter. Tiltaket vil
ha middels positivtomfang.

Konsekvens:
Stor verdi kombinert med middels positivt omfang gir stor positiv konsekvens (+++).
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6.2 Naturtypelokalitet Vollebukta

Vollebukta har en unik mosaikk av ulike marine naturtyper av nasjonal viktighet. De løstsittende
svartkluft-engene og de solavhengige ålegrassengene er svært utsatt for endringer i lokale
strømforhold, dybdeforhold, og solinnstråling

Ålegressenger ble 22.05.2012 foreslått som såkalt utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven.
Utvalgte naturtyper er spesielt utsatte naturtyper som blir omhandlet av egen forskrift, og får en
spesielt omfattende beskyttelse. Dersom ålegressenger blir inkludert i forskriftom utvalgte naturtyper
vil det blant annet medføre meldeplikt for alle tiltaksom kan «endre karakteren eller omfanget av en
forekomst av en utvalgt naturtype». At ålegressenger etter alt å dømme får status som utvalgt naturtype
vil også medføre at naturtypen skal tas spesielt hensyn til ved utøving av offentlig myndighet, og at
verdiene vil vektes tyngre når de veies opp mot samfunnsmessige verdier ved utbygging e.l.

Følgene for utvalgte naturtyper gis gjennom Naturmangfoldlovens §§ 53 –56, samt bestemmelsene i
Forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven (FOR-2011-05-13-512). Høringsutkast til
supplement avforskriftenfinnes på Direktoratet for naturforvaltnings(DN)hjemmesider. Det henvises
også til veileder for utvalgte naturtyper (DN-håndbok 35)

Et av tiltakenesom antas åkunne få størst negativ konsekvens for de marine naturtypene ved Verketer
vedlikeholdsmudringav seilingsleden som er opprettet for å sikre adkomsten til utskipningskaia i
Vollebukta. Av de registrerte områdene med ålegrassamfunn antas i hvert fall lokaliteten som kalles
Verket 1 (se tabell 1) å ligge innenfor området som er aktuelt for mudring. Seilingsleden er omlag6 m
dyp, hvilket ikke er dypere enn at ålegress kan vokse der.
NIVA (2012) har nylig undersøktkonsekvensene av mudring og dumping i Vollebukta. Undersøkelsen
inkluderte analyse av innhold av tungmetaller og andre miljøgifter i sedimenter i Vollebukta, samt en
oppfølging av tidligere registrerte ålegrasenger. Resultatene viste noe innhold av bly, tributyltinn og
såkalt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Miljøgiftene forekom allikevel i så små mengder at
NIVA karakteriserte dette somsvært liten gradav forurensning i sedimentene. Videre slår
undersøkelsen fast at svartkluft-og ålegrasvegetasjonen i Vollebukta samsvarer med tidligere angitt
utbredelse. Notatet konkluderer at mudringen og dumpingen av masser ved bryggen ikke har hatt
negative konsekvenser for naturverdiene i Vollebukta.

Omfang:
Tiltaket vil i mindre grad kunne redusere artsmangfoldet og forringe livsvilkårene i en liten del av
lokaliteten. Tiltaket vil ha litenegativt omfang.

Konsekvens:
Stor verdi kombinert med middelsnegativt omfang gir liten til middels negativkonsekvens (-/ --).

http://www.dirnat.no/content/500045209/Alegraseng-mot-gjev-status
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7. HENSYN OG AVBØTENDE TILTAK

7.1 Naturtypelokalitet Verket
Denne lokalitetens størrelse, geografi, eksposisjon og variasjonsgrad gjør den enestående i norsk
sammenheng. Sandområder utgjør mindre enn en prosentav landarealet, men huser 16 % av artene på
rødlista. (Ødegaard 2011). Potensialet for truede arter er trolig større enn det som til nå er avdekket, det
foreslås derfor at det legges til rette for videre biologisk kartlegging utført av både frivillige og
institusjoner. Lokalitetens verdi og kompleksitet gjør at det anbefales å opprette en egen plan for
skjøtsel og forvaltning av området, og at videre drift av sandtaket gjøres med bevissthet om Verkets
unike naturverdier. Skjøtsel av området vil i korte trekk handle om å beholde eksposisjonen,
forekomstene av naken sand og grus, samt størst mulig variasjon av partikkelstørrelse i sandtaket. Den
nåværende gradienten av suksesjonstrinn bør også i størst mulig grad bevares.

7.2 Naturtypelokalitet Vollebukta
Naturtypelokaliteten i Vollebukta trenger ingen aktiv skjøtsel, men er avhengig av minst mulig endring
av sol- og strømforhold. Vedlikeholdsmudring i Vollebukta bør unngås samtidig som mudringen har
en positiv effekt dersom alternativet er avskrubbing av bunnstoff på skipene som ferdes i bukta. Det
må ikke opprettes nye «ferdselskanaler» i bukta, og den eksisterende kanalen bør ikke utvides. Det bør
ikke dumpes noen form for masser i bukta. Massene fra oppmudringen bør heller dumpes på egnede
steder på land enn i bukta der de kan være til skade for verdifulle naturtypelokaliteter. Dersom
Ålegrassenger får status som utvalgt naturtype, vil tiltak som kan endre utbredelsen av ålegress
medføre meldingsplikt.
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1 SAMMENDRAG

På vegne av eier -Toril Høvik Eide - fremmer Fristed Arkitekter AS et
innspill til Askers kommuneplan 2020-2032, og rullering av
kommuneplanens arealdel. Innspillet er et forslag om omklassifisering av
deler av Nedre Høvik gård, g.nr/.b.nr: 246/1, fra LNFR-område til
boligformål. Hensikten bak dette innspillet er å tilrettelegge for attraktive og
miljøvennlige boliger med tilhørende fellesområder og lettvint tilgang til
fritidsaktiviteter og friluftsområder.

Prosjektets visjon er å være et fremtidsrettet og helhetlig
boligutviklingsprosjekt med fokus på miljøvennlige løsninger og
tilgjengelighet for alle.

Asker, og samfunnet generelt, står overfor utfordringer knyttet til
demografiske endringer og befolkningsvekst, noe som gir økt press på
boligmarkedet. Det er utfordringer knyttet til sosiale forhold og økonomiske
ulikheter som gjør at ikke alle har mulighet til å komme seg inn på
boligmarkedet. I Norge er det å eie sin egen bolig fortsatt ansett som en
trygg investering i egen økonomi og fremtid. Stadig høyere boligpriser er
derfor med på å øke forskjellene ytterligere.11 Med dette i bakhodet vil det
være ekstra viktig for Asker å etablere ulike botilbud, også i tettstedene.

Prosjektet ønsker å være et tilsvar til disse utfordringene. På grunn av
planområdets unike plassering, vil man kunne skape gode bokvaliteter i
vakre omgivelser som er tilgjengelig for flere.

Båtstø ligger med kort avstand til nærsentrene Nærsnes og Åros, midt
mellom Drammen og Oslo, og ca. 20 minutter med bil fra Asker sentrum. Til
tross for denne sentrale beliggenheten er ikke Båtstø like utbygget som
andre tettsteder og byer i nærheten. Boligprisene er derfor ikke like presset
her som andre steder. Detfinnes flere grunner til å flytte ut av byen, blant
annet at tilgang til grøntarealer og natur som ligger til rette for fysiske
aktiviteter er viktig for trivsel. Forskning viser at naturen har en positiv
påvirkning på vår mentale helse ved at vi blir mindre stresset og i bedre
humør. Egen hage eller tilgang til en hage gir bedre helse og trivsel i tillegg
til fysiologiske fordeler ved hagearbeid. Luftkvaliteten er bedre og det gir
muligheter for mer plass, gode oppvekstsvilkår og trygghet for barn og
voksne23 . Det finnes derfor flere grunner til at det å bo utenfor bykjernene
er fordelaktig og ønskelig for mange.

1 Kommuneplan for Asker 2020-2032-Samfunnsdelen
1 Unges etablering på boligmarkedet-er stigen trukket opp? NIBR-Norsk institutt for by-og
regionforskning.
2 https://time.com/4881665/green-spaces-nature-happiness/
3 https://www.blockwatne.no/10-grunner
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Å legge til rette for en utvikling av boliger i Båtstø vil derfor gi nyetablerte
familier, førstegangsetablerere m.fl. mulighet til å bo romsligere og i
umiddelbar nærhet til sjøen og naturskjønne omgivelser.

Figur 1. Bilde tattfra Sundbyveien, rett nedenfor planområdet. Kilde: Fristed Arkitekter AS.

Videre ligger Båtstø i den grønne åren for kommunens fremtidige
næringsstruktur for maritim næring og reiseliv langs kysten og Oslofjorden4,
samt innenfor kommunens utbyggingsstrategi 2a5, og kan derfor bli til et
svært attraktivt område i fremtiden.
Planområdet ligger vakkert til med friluftsområder, kyststien, bevaring
naturmiljø og bevaring kulturmiljø i umiddelbar nærhet.6

Å legge til rette for et boligutviklingsprosjekt her vil gi en forbedret
infrastruktur i nærområdet, der man kan bruke muligheten til å trygge
fremtidig skolevei og tilgangen for myke trafikanter. Ved en utvikling av
planområdet er det planlagt å legge til rette for en alternativ avkjørsel til hele
området fra Sundbyveien da dagens avkjørsel ikke tilfredsstiller tekniske
krav, samttilrettelegge med gangfelt mot nærmeste bussholdeplasser og
opparbeidelse av overganger over Sundbyveien fra planområdet.

Selve planområdet ligger rett nord for et fritidsbolig- område som er regulert
til boligformål og stedet er omringet av vakker natur, har utsiktspunkter og
nærliggende kvaliteter som egner seg særdeles godt som utgangspunkt for
å skape et godt bomiljø. Oslofjorden med badeplasser og turmuligheter vil
så og si ligge rett utenfor døren.

4 Kommuneplan for Asker 2020-2032-Samfunnsdelen
5 Vedlegg til kommuneplan for Asker 2020-2032-Langsiktige analyser mot 2040.
6 https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/
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Oppsummert vurderes det til at en omklassifisering av deler av Nedre Høvik
gård (g.nr/b.nr. 246/1) fra LNFR- område til boligformål vil være
ressurseffektivt og gagnlig for både samfunn, naboer og eier.

Det vil kunne etableres attraktive, miljøvennlige boliger med tilhørende
fellesområder og lettvint tilgang til fritidsaktiviteter og friluftsområder med
unike kvaliteter. Prosjektet vil kunne bidra til å avlaste presset på
boligmarkedet og være et ledd i utviklingen av Askers fler-senter mål for
fremtiden7. Området innehar kvaliteter som er fordelaktige for å skape et
godt miljø og tilhørighet blant nye beboere. Det er særdeles gode
rammebetingelser for å skape aktive og sosiale liv, som i sin tur vil gi god
folkehelse og gode liv for innbyggerne.

En omklassifisering av området vil fremme Asker som en fremtidsrettet og
bærekraftig kommune og bidra til å nå flere av kommunens mål, visjoner og
satsningsområder. Det vil bygge opp under nasjonale forventninger om et
godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre
god sted- og byutvikling, der fokuset blant annet er på å skape bærekraftige
byer og tettsteder. Det vil legge til rette for verdiskapning og fremme helse,
miljø og sikkerhet, så vel som å aktivt ta i bruk kulturminner og kulturmiljøer
som ressurser i by- og tettstedsutvikling8.

Utviklingen er videre ment å inneha innovative og miljøvennlige løsninger i
tråd med kommunens visjoner og bærekraftmål.

7 Asker kommunes senterstruktur; Kommuneplan for Asker 2020-2032-Samfunnsdelen.
8 Nasjonale forventinger til regional ogkommunal planlegging 2019-2023.
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2 MATRIKKELINFORMASJON

Stedsnavn: Nedre Høvik gård
Gnr./Bnr.: 246/1
Størrelse eiendom: Ca. 38daa
Størrelse planområde*: Ca. 38daa
Adresseplanområde*: Planområdetligger langs Sundbyveien, men er uten

adresse. Arealet er vist på figur 2, under.

*Hvor «planområdet» er/ arealet som ønskes omklassifisert.

Figur2. Utsnitt av kart som viser lokalisering av gbnr. 246/1. Eiendommen er markert gul. Arealet
som ønskes omklassifisert er markert med rød linje. Kilde: www.se.eiendom.no.

2.1 EIENDOMS- OG EIERFORHOLD

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver
246/1 Høvikveien 2C, 3477

Båtstø
Toril Høvik Eide.
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2.2 GENERELL BESKRIVELSE / DAGENS AREALBRUK

Planområdet er en del av en større eiendom med gårds og bruksnummer
246/1, tilknyttet Nedre Høvik gård. Eiendommen strekker seg over et stort
område. Områdetsom ønskes omklassifisert til boligformål ligger vest for
Sundbyveien og består av totalt ca. 38 daa. Den sørligste delen av området
(gult område sør for området som er markert med rød linje) tilhører eiendom
246/9 og er derfor ikke en del av planområdet.

Det er ikke matjord/ innmark innenfor selve planområdet og en utvikling her
vil derfor ikke få konsekvenser fordette. Planområdet er dekket av mye
kratt, har fine utsiktspunkter mot sjøen flere steder og ligger i umiddelbar
nærhet til turmuligheter både på oversiden og undersiden av Sundbyveien.
Planområdet avgrenses av grøntområde/skog i vest og Sundbyveien i øst.
Øst for planområdet er det direkte tilgang til sjøen gjennom vakkert
kulturlandskap.

I sør grenser planområdettil en eiendom med gårds og bruksnummer
246/9. Denne eiendommen har bygninger fra før 1900-tallet/bygningene er
registrert i Sefrak (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i
Norge). Bygningene er avsatt som hensynssone bevaring kulturmiljø9. Dette
området er ikke en del av planområdet, men vil ligge i umiddelbar nærhet.

Oppsummert er området unikt med sin plassering og nærliggende områder,
men selve planområdet består av et nedhugget skogsområde der det i
nyere tid har vokst opp igjen krattvegetasjon. Det er ikke eksisterende
bebyggelse på planområdet, men området grenser til
boligområder/fritidsboliger med eksisterende infrastruktur som VA- anlegg
og vei. Det er kort avstand til bussholdeplasser, friluftsaktiviteter, og
nærliggende servicetilbud.

I forbindelse med siste rullering av kommunedelplan for Båtstø, lå dette
områdetinne som gult i 3 år mens det ble jobbet med planen. Mange
politikere var positive til innspillet.

9 https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/
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2.3 PLANSTATUS

2.3.1 Gjeldende kommuneplan

Planområdet er i dag avsatt til LNFR- areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag.

Figur 3. Utsnittfra Asker Kart som viserklassifisering i gjeldende kommuneplan (inkl.
Kommunedelplan for Båtstø), Kilde:kart.asker.kommune.no

2.3.2 Nærliggende områder

Planområdet grenser til et LNFR- område i vest med et område rundt
dammene klassifisert som hensynssone bevaring-naturmiljø (H560)10. I sør-
øst grenser det til fritidsbebyggelse regulert til boligbebyggelse(B20), og i
øst avgrenses planområdet av Sundbyveien. Øst for Sundbyveien ligger
friområde/bevaring kulturmiljø (H570) og bevaring naturmiljø (H560). I nord-
øst grenser planområdet til fritidsbebyggelse. Deler av østsiden av
planområdet ligger innenfor hensynssone 210 og 220- Rød og gul
støysone. I sør avgrenses planområdet av eiendom 246/9. Denne
eiendommen har bygninger avsatt til hensynssone H570_B- Bevaring
kulturmiljø (høy verneverdi)11, som beskrevet overfor.

10 Kommuneplan for Røyken 2015-2027, gjeldende kommuneplan, Kilde: kart.asker.kommune.no
11 Gjeldende kommunedelplan for Båtstø, Kilde: kart.asker.kommune.no
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2.3.3 Gjeldene reguleringsplan

Delen av Nedre Høvik gård som utgjør planområdet er uregulert.

Figur 4. Utsnitt fra Asker Kart som viser gjeldende reguleringsplaner. Kilde: kart.asker.kommune.no
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2.4 AVGRENSNING, TILSTØTENDE AREALER

Fritidsbebyggelsen sørøst for planområdeter avsatt til boligformål i
kommunedelplanen for Båtstø (B20), men området er foreløpig stoppet opp
for utvikling til boliger på grunn av at avkjørselen til området ikke
tilfredsstiller dagens krav til avkjørsler. Det synes derfor å være muligheter
for ny adkomsti forbindelse med en eventuell utvikling/bruksendring til
boliger. I dag må de som bruker boliger og fritidsboliger i nærheten av
planområdet gå over Sundbyveien for å komme seg til sjøen, dette vil også
være mulig å forbedre ved å opparbeide overganger. I tillegg til dette vil det
bli vurdert å lage gangfelt til nærmeste bussholdeplass under en eventuell
reguleringsprosess.

Det vil derfor være mulig å utbedre sikkerheten i området betydelig i
forbindelse med en eventuell utvikling av planområdet. Området er generelt
omringet av vakre naturområder og det er særdeles fint tilrettelagt med
gode friluftsområder som strekker seg helt ned til Oslofjorden. Det er videre
tenkt at VA- anlegg som har blitt ført til boligene nord for planområdet kan
videreføres innenfor planområdet, langs Sundbyveien.

Figur 5.  Planområdet og nærliggende områder. Kilde: Fristed Arkitekter AS.
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3 UTBYGGINGSOMRÅDETS BELIGGENHET

Tema Oppgi gangavstand/kjøreavstand

Gangavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

Ramton camping-matbutikk: 1,5 km
Joker Nærsnes: 4 km.
Rema 1000 Åros: 4 km.

Kjøreavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

Ramton camping –matbutikk: 1,5 km (5 min.
m/bil).
Rortunet kjøpesenter: 7,5 km (10 min. m/bil).
Sætre Nærsenter: 7,9 km (11 min. m/bil).

Adkomst fra offentlig veg Sundbyveien (fylkesvei): 0 meter i nord.
Sundbyveien (fylkesvei): 348 meter i sør via
adkomstvei til dagens fritidsboliger.

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

Bussholdeplass Høvikskogen (nordgående):
348 meter/ ikke gangvei.
Bussholdeplass Høvikskogen (sørgående):
300 meter/ ikke gangvei.
Sætre bussterminal: 8,3 km (13 min.m/bil).
Slemmestad brygge: 7,6 km (13 min.m/bil).
Røyken stasjon: 10,9 km (15 min.m/bil).

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

Friområde kulturmiljø øst for planområdet: 10
meter i nord, over Sundbyveien/ 170 meter i
sør via adkomstvei og over Sundbyveien.
Grøntområde vest for planområdet: 0 meter.

Avstand til strandsonen Høvikvollen badeplass: 600 meter
Demmekilen: 1,2 km
Fagertun: 900 meter
Lasteberget: 1 km.

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

Nærsnes barneskole: 5,1km (9 min.m/bil).
Frydenlund barneskole: 5,6 km (9 min.m/bil).
Notat: Det går egen skolebuss fra Båtstø.

Fus barnehage: 400 meter

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

Slemmestad ungdomsskole: 8,2 km (12
min.m/bil).
Røyken ungdomsskole: 10 km (14 min. m/bil).
Notat: Det går egen skolebuss fra Båtstø.
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4 FORHOLD KNYTTET TIL MILJØKVALITET OG
SAMFUNNSSIKKERHET

4.1 PRINSIPPER FOR VERN

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteress
er

Kulturminner/kulturmiljøer Boliger registrert
i Sefrak-
registeret (fra før
1900).

Grenser til
planområdet (ca.
100 meter).

Tiltaket vil
ikke påvirke
verneinteress
er.

Biologisk mangfold Registrert
fremmede arter
langs
Sundbyveien og
eksisterende
avkjørsel til
området.

Planområdet
grenser til
Sundbyveien.
Eksisterende
avkjørsel ender i
planområdet. (0
meter).

Tiltaket vil
ikke
påvirke
biologisk
mangfold.

Vassdrag Det går en elv
fra Bårsrudtjern,
gjennom
Mastedalen og
ned til
Oslofjorden

Ca. 200 m i luftlinje
på det nærmeste

Maksimal
vannstandstig
ning er målt til
2-3 meter
(NVE
Temakart).
Tiltaket vil
ikke
påvirke/bli
påvirket av
vassdraget.

Marka Marka/
grøntområder
rett overfor
planområdet.

0 meter.
Planområdet
grenser til markaog
turstieri vest.

Ikke relevant

Strandsonen Oslofjorden Ca. 500 meter i
luftlinje

Ikke relevant

Matjord Det er ikke
matjord på
planområdet.

Friluftsområder Marka/
grøntområder
rett overfor
planområdet.

Ca. 150 høyde-
meter til nærmeste
Aukevarden. Andre
grillsteder og raste-
plasser langs
dammer i vest (ca
100-200 meter).
Rett overfor
Sundbyveien øst for
planområdetligger
friluftsområdet
bevaring kulturmiljø.

Tiltaket vil
ikke få
konsekvenser
for
nærliggende
friluftsområder
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4.1.1 Kulturminner/ kulturmiljøer

Det er registrert bygninger på naboeiendommen som er bevart under
hensynssone H570_B i gjeldene Kommunedelplan for Båtstø (2017).
Bygningene anses for å være avhøy verneverdi. Kartet nedenfor viser
steder det er registrert verneverdig bebyggelse i området, her markert med
blå punkter.

Figur 6. Utsnitt av kart som viser kulturminner. Kilde: kart.asker.kommune.no.
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Kartet nedenfor viser steder det er registrert verneverdig bebyggelse i
området, her markert med grå/gul/rød trekant.

Figur7. Kart utsnittsom viser bygninger fra før 1900-tallet. Kilde: miljøatlas.miljodirektoratet.no.

Planområdet ligger idyllisk til med utsikt mot fjellområdeti sør-vestog
Oslofjorden i øst. Rett nedenfor dette området er bussholdeplass for
sørgående og nordgående kollektivtilbud.
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Figur 8. Kartutsnitt som visermulig veined til bussholdeplassene i Sundbyveien. Kilde: Asker Kart
(kart.asker.kommune.no

Figur 9. Bildet mot bussholdeplasseneved Høvikskogen. Kilde: Tiltakshaver
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4.1.2 Biologisk mangfold og naturtyper

Kartverk viser at det ikke finnes truede eller fremmede arter innenfor selve
planområdet. Det er derimot registrert fremmede arter langs Sundbyveien
nedenfor planområdet, og langs adkomstveien til fritidsbebyggelsen sør for
planområdet.

Figur 10. Miljøtilstanden på kart / Miljøstatus kart. Kilde: miljøatlas.miljodirektoratet.no. Omtrent
avgrensning av arealet som ønskes omklassifisert er markertmed rød linje.

Fremmede arter er vinterkarse - Barbarea vulgaris, dokumentert i mai 2012.
Bekjempelse avfremmede arter kan vurderes, planlegges og sikres
gjennom videre detaljregulering av området.
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4.2 FAREOMRÅDER

4.2.1 Flom

Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at planområdet ligger utenfor
aktsomhetsområder for flom. Det vurderes at den foreslåtte arealbruken
innenfor planområdet ikke vil bli påvirket av omkringliggende fareområder.

Figur 11. Aktsomhetskart for flom. Kilde: Områdeanalyse. Norkart. 03.07.2020. Omtrent avgrensning
av arealet som ønskes omklassifisert er markert med rød linje.

4.2.2 Flo

Fare-forhold knyttet til høyvannstand ved stormflo vurderes ikke som
relevant. Dette ettersom planområdet ligger på en høyde (minst 25 meter
over havet) og ca. 330m fra sjøen.12

12 Asker Kart (kart.asker.kommune.no
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4.2.3 Støyforhold

Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at området er noe støyutsatt
langs Sundbyveien i øst. Deler av planområdet ligger her innenfor gul og
rød støysone; hensynssone 210 og 220 i gjeldene kommunedelplan for
Båtsø (gamle Røyken kommune). Det foreslås at deler av områdetsom er
mest støyutsatt (som ligger nærmest Sundbyveien) blir avsatt til
naturområde/ vegetasjonsskjerm ved detaljregulering av området. En
vegetasjonsskjerm langs Sundbyveien vil skjerme bygningene fra veien og
man oppnår en grønn ramme rundt de ønskede boligene, samtsikrer at det
ikke bygges bygninger avsatt til boligformål innenfor rød støysone.

Figur12 . Støyvarselkart. Kilde: Områdeanalyse. Norkart. 03.07.2020. Omtrent avgrensning av
arealet som ønskes omklassifisert er markert med rød linje.
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4.2.4 Ras- og skredfare

Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at det har forekommet to
steinsprang (<100m3) ved dagens avkjørsel til fritidsboligområdet sør for
planområdet. Men ifølge andre kart fra NVE Atlas er området ellers ikke
ras- eller skredutsatt. (Kart på side 42 viser plassering av eksisterende
avkjørsel).

Figur13. Skredhendelser. Kilde: Områdeanalyse. Norkart. 03.07.2020. Omtrent avgrensing av
arealet som ønskes omklassifisert er markert med rød linje.
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4.2.4.1 Mulighet for alternativ adkomst til fritidsboligene i sør gjennom
planområdet.

Detvurderes derfor til at avkjørselen til fritidsboligene i sør (som er regulert
til boligformål) er noe dårlig plassert.
Videre tilfredsstiller ikke innkjørselen gjeldene vei-og gatenormal og tiltatt
helning på avkjørsel, da den er noe bratt. Dette er noe som betyr at
fritidsboligene kan i praksis ikke endres til boligformål, selv om de i
prinsippet er regulert til boligformål.
Det foreslås at videre planarbeid etter omklassifisering av planområdet kan
inkludere en ny innkjørsel som også dette område kan benytte seg av.
Dette for å forbedre sikkerheten i området knyttet til miljøfare. Det foreslås
at den gamle veien inntil fritidsboligområdet (som er regulert til boligformål)
kan i fremtiden brukes som en gangvei ned til bussholdeplassene,
kyststien, samt frilufts-og kulturområdet i øst.

4.2.5 Grunnforhold

Kartverk viser at planområdet stort sett består av bart fjell med tynt
torvdekke og hav og fjordavsetning- tynt dekke.

Figur 14. Grunnforhold. Kilde: Områdeanalyse. Norkart. 03.07.2020.
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5 BAKGRUNN FOR SAKEN: UTVIKLING AV ET
FORBILDEPROSJEKT

På vegne av eier fremmer Fristed Arkitekter AS et innspill til Asker
kommuneplan 2020-2032, og rullering av kommuneplanens arealdel.
Innspillet er et forslag om omklassifisering av deler av Nedre Høvik gård
(gnr./bnr. 246/1) fra LNFR-område til boligformål, hvor boligene og
tilhørende fellesområder er spesielt tilpassetførstegangsetablerere og eldre
i området, så vel som folk flest. Innspillstilleren er også åpen til
omklassifisering av området fra LNFR-område til privat tjenesteyting e.l.
dersom kommunen finner det mer passende til formålet og visjonen for
området.

Hensikten bak dette innspillet er å tilrettelegge for utvikling av et
forbildeprosjekt i Asker hvor det etableres attraktive, og miljøvennlige
boliger i området med tilhørende fellesområder, -støtteapparater og -
tjenester, samt lettvint tilgang til fritidsaktiviteter og friluftsområder. Dette
med stort fokus på blant annet boligutforming og -plassering, universell
utforming både inne og ute, bokvalitet, tilgang til blågrønn strukturmv. Dette
for å oppnå et attraktivt og godt bomiljø for de tiltenkte beboerne, samtidig
som de kommersielle aspektene ved et slikt prosjektivaretas.
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6 SAMFUNNSBEHOV

6.1 BEFOLKNINGSVEKST

Asker er i vekst. Befolkningsvekstog endringer i
befolkningssammensetning vil gi økt press på boligmarkedet i tiårene
fremover og føre til større forskjeller og utfordringer.

I Norge er boligkjøp fortsatt ansett som en investering i egen økonomi og
fremtid. Utfordringer knyttet til unges boligetablering, og konsekvensene av
disse, henger tett sammen med at man i Norge ikke har et leiemarked som
er sidestilt med eiermarkedet. Det er både materielle og immaterielle
kostnader knyttet til å stå utenfor boligmarkedet. For å overkomme
etableringsterskelen kan unge trenge hjelp fra foreldre eller andre, men det
er ikke alle som har foreldre som kan eller vil bistå barna sine med
boligkjøp. Dette medfører at man får et sterkere skille mellom de som har
foreldre som kan hjelpe og de som ikke har det, og i tilfeller medfører dette
ulikheter i sosiale forhold13.

Bolig er den enkelte innbygger sitt ansvar, men kommunen kan påvirke
rammeforholdene på enkelte områder, slik at flest mulig kan skaffe bolig på
egenhånd og mestre egen bo-situasjon. Boliger og priser er avhengig av
markedet, og selv om kommunen ikke kan gi alle råd til sin drømmebolig
kan kommunen likevel påvirke sammensetning av boliger og hvordan disse
blir fordelt i kommunen14. Det er også grunn til å tro at for mange så veier
det tyngre å bo grønnere, i umiddelbar nærhet til friluftsområder og sjøen
fremfor å bo midt i sentrum eller langs jernbanen.

For å sikre en god balanse mellom boligsammensetningen og
befolkningssammensetningen må det bygges flere mindre, men også
mellomstore boliger fordelt ut over hele Asker.15 16 Et botilbud med en
større andel mellomstore boliger i Røyken og fokus på nye boligområder i
mindre pressede områder i kommunen vil bety at flere kan få muligheten til
å etablere seg godt i boligmarkedet. Dette i sin tur vil være en langsiktig
handlingsplan for å bidra til å nå flere av kommunens mål og
satsningsområder. Dette inkludert god helse, bærekraftige byer og
samfunn, handling mot klimaendring, og innovasjon. Det vil naturligvis også
være et samarbeid for å nå målene.

13 Unges etablering på boligmarkedet-er stigen trukket opp? NIBR-Norsk institutt for by-og
regionforskning.
14 Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet 2018-2027-Nittedal kommune-der storby
møter marka.
15 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S27. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
16 Kommuneplan for 2020-2032, Samfunnsdelen, vedlegg-Langsiktige analyser mot 2040.
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Figur 15. Utbyggingsretning 2a. Kilde: Vedlegg til kommuneplan for Asker 2020-2032-Langsiktige
analyser mot 2040.

Båtstø ligger innenfor Asker kommunes utbyggingsretning 2a. Asker
kommune har tre ulike strategier for utbygging og utbyggingsretning 2a og
2b er begge basert på en boligvekst som er konsentrert ved eksisterende
senterstruktur og kollektivknutepunkter. Det beskrives at disse to
strategiene styrker grunnlaget for grønn transport (gange, sykkel og
kollektivtransport). Det samme gjelder etablering og bruk av handel- og
servicetilbud i tettstedene, samt at flere vil benytte båt, buss og togtilbud til
regionale handels- og arbeidsmarkeder17. Det planlegges også for utvikling
av båttransport i Oslofjorden, som et nullutslipps- kollektivtilbud18.
Planområdet og Båtstø ligger dermed meget velegnet til for denne type
utvikling.

17 Vedlegg til kommuneplan for Asker 2020-2032-Langsiktige analyser mot 2040.
18 https://www.asker.kommune.no/politikk/aktuelt/kort-fra-formannskapet/
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7 MULIGHET TIL Å SAMARBEIDE

Asker kommune har som overordnet strategi å utvikle og samordne
aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet i samarbeid med
ulike aktører. 19 20

Det legges særlig vekt på at kommunens tidligere strategier for blågrønn
struktur åpner opp for omklassifisering av mindre LNFR-områder til
boligformål dersom LNFR-klassifisering ikke lenger anses å ha vesentlig
betydning for fellesskapets interesser, og der infrastruktur foreligger. Det
anses at denne strategien videreføres ved rullering av denne
kommuneplanen, og kan benyttes av kommunen som et virkemiddel som
reguleringsmyndighet til å bidra til realisering av det forslåtte prosjektet.
Kommunene konkluderer selv med at «hvis Asker opprettholder
arealdisponeringen i de tidligere kommuneplanene vil det kunne redusere
den nye kommunens styringsmulighet for å nå målende i
satsningsområdene.» Samfunnsdelen konkluderervidere med at det kan bli
nødvendig å endre arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel.21

Gårdeieren har ikke behov for planområdet for drift av gården, og området
har allerede gjennomgått nedhugging av trær som gjør at det i dag i
hovedsak består av gjengrodd kratt og busker. Det planlagte planområdet
består ikke av matjord eller innmark og området har ikke lenger noen
direkte inntektsverdi. Det er ansett som at infrastruktur ligger til rette for
formåletog en eventuell videreføring av VA-anlegg til boligene nord for
planområdet kan føres langs Sundbyveien og inn til planområdets boliger.
Eventuell opparbeidelse av VA-anlegg og vei-anlegg i forbindelse med
utvikling avplanområdet kan gagne nærområdet rundt og forbedre
infrastrukturen for området generelt.

Det lages flere mindre boliger rundt om i Asker. Leiligheter av ulik størrelse
skaper mangfold og muligheter for de med lavere økonomi å delta i
boligmarkedet, men bokvaliteten svekkes ofte i takt med
kvadratmeterprisene og det er kjent at Asker samlet sett har en av de
høyeste kvadratmeterprisene i landet. Forskning viser at bolig har stor
betydning for folkehelsen. Bolig og bo-områder er viktige
påvirkningsfaktorer for helsen vår. Det å bo dårlig påvirker både fysisk og
mental helse negativt.22.

19 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S22. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
20 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S39. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
21 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S73. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
22 NIBR 2014. Bolig og folkehelse –hva er sammenhengen? En litteraturstudie. NIBR-rapport
2014:16
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Å planlegge for miljøvennlige, gode, små- og mellomstore boliger i grønne
omgivelserlitt utenfor bykjernene er en strategi som kan imøtekomme flere
utfordringer knyttet til sosiale forhold og bokvalitet. Det er grunn til å tro at et
slikt tilbud vil være svært interessant for flere.

Planområdet ligger sånn sett unikt til i Asker, og det er mulig å tilrettelegge
for eneboliger, tomannsboliger og/eller rekkehus med enkel tilgang til egen
hage og fellesområdersom kan være tilgjengelig for alle. Man kan videre
skape et uensartet boligtilbud som retter seg mot målene for boligbygging i
blant annet Røyken.

Detvurderes til at LNFR-klassifiseringen av selve planområdetikke lenger
har noen betydning for fellesskapets interesser. Det vil si at kommunen
gjennom sin reguleringsmyndighet har muligheten til å omklassifisere
området, og således samarbeide om en omdisponering av arealet som vil
være gagnlig for både samfunnet og eier.

8 OMRÅDET ER VELEGNET TIL FORMÅLET

En rekke forhold ved boliger har betydning for om nyetablerte områder
lykkes i å skape et velfungerende boligtilbud på lang sikt. Dette inkludert
blant annet boligens og bomiljøets beliggenhet. I lignende prosjekter verden
over ser man at det må legges mye vekt på boligers utforming og hvor nye
boligområder plasseres for en vellykket oppbygging og styrking av lokale
områder. Tilgang til grøntområder, fritidsområder og sosialtilbud er viktige
faktorer for å lykkes. Med hensyn til dette passer Nedre Høvik gård med
sine naturskjønne omgivelser særlig godt til et slikt formål. Planområdet
ligger særegent til for en aktiv hverdag og med gode forutsetninger for
naturopplevelser rett utenfor døren.
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Figur 16. Bilde fra en av dam vest for planområdet og i umiddelbar nærhet. Kilde:Fristed Arkitekter
AS.

Figur 17. Bilde fra en av dam øst for planområdet og i umiddelbar nærhet. Kilde:Tiltakshaver
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Planområdeter verken flom-, skred-eller rasutsatt, og ligger stort setti en
grønn støysone. Området lengst øst på planområdet, som ligger innenfor
gul og delvis innenfor rød støysone er planlagt opparbeidet med en grønn
buffersone langs veien som vil ta av for noe av støyen. Videre vil boliger og
uteområder planlegges for å skape gode bo- og ute kvaliteter uten
støyforurensning. Det er heller ikke registrert kulturminne eller truede arter
innenfor selve planområdet.

Nedre Høvik gård ligger i idylliske omgivelser i Båtstø i umiddelbar nærhet
til flott natur med skog og sjø som en av Oslofjordens idylliske kystperler.
Området har en sterk tilknytning til Askers historie, med isdammer og
muligheten for flotte naturopplevelser i kulturområdet i nærheten av
planområdet. Stedet har dermed høy stedskvalitet, noe som igjen gjør
planområdet svært egnet for å skape et nytt boligområde der innbyggere
har gode forutsetninger for å kunne få en følelse av tilhørighet. Et av
kommunens egne mål er å sikre innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud av
god kvalitet uavhengig av hvor de bor og at Askersamfunnet har et
inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og tar
ansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold23.

Figur 18. Bilde av nærområdet. Kilde:fus.no/nedrehovik/naermiljo.

23 Kommuneplan for Asker 2020-2032-Samfunnsdelen, s 24
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«I tillegg til innslag av natur, er kulturelle kvaliteter viktig for å skape
helsefremmende møteplasser. Stedskvalitet i bred forstand er et sentralt
politisk mål i dette arbeidet og i begrepet inngår både kulturmiljø og
estetikk. God stedskvalitet er et viktig bidrag til god livskvalitet, og spor av
våre forfedres liv og virke speiler fortidens samfunn og idealer samtidig som
det gir en følelse av identitet og tilhørighet»24.

Asker kommune har en strategi om at «videre vekst primært skal legges i
gangavstand til tettstedene. Dette for å redusere behovet for bilkjøring, og
for å styrke det enkelte tettsted som servicesenter, helsefremmende
møteplass og handelsted.»25

I Planbeskrivelsen til kommuneplanen for Båtstø (201 7), står det at om det
skal legges til rette for noe utbygging i Båtstø så bør dette skje i
sammenheng med havneområdet da dette er å anse som sentrum i Båtstø.
Det er anslagsvis satt en begrensning på at ny bebyggelse bør ligge
innenfor korte gang- og sykkelavstander til sentrum, som normalt regnes
som 500-700 meter for gange og 1 ,5-2 km for sykkel. Planområdet Nedre
Høvik gård ligger rett overfor Sundbyveien som går gjennom Båtstø og rett
over veien er det tilgang til Høvik brygge (Båtstøbukta) og Ramton Camping
innenfor en avstand på 1 ,5 km. Her er det også godt tilrettelagt for gange-
og sykkel trafikk26. Videre er det beskrevet i planbeskrivelsens §7.3-
Medvirkning i planprosessen, hva innbyggerne og skoleelever som bor i
Båtstø ønsker seg. Et av punktene beskriver en velvilje fra befolkningen hva
gjelder fortetting av området nært opp mot sentrum, men at Båtstø med
småhusidyllen bør bevares. Elevene fra Frydenlund skole beskrev Båtstø
som et område med fine badeområder, få folk, nær sjøen, fine turområder
og stier, fin skolevei og lite trafikk. De ønsket seg blant annet lekeplass,
ballbinge, skøytebane, skatepark, kiosk eller butikk, gang- og sykkelvei
langs Sundbyveien, skyte/paintballområde, dyrepark og fotballbane med
kunstgress.

Ved en utvikling av planområdet til nye boliger kan man legge til rette for
boliger med småhuskarakter, altså noe tettere enn dagens eneboligstruktur
men fortsatt bevare småhuskarakteren med en stedstilpasset arkitektur.
Ute- og oppholdsarealene kan planlegges med tilhørende funksjoner som
lekeplass som er åpen for alle eller lignende, samt utbedring av
Sundbyveien med gangvei som alle i området kan få glede av. I
planbeskrivelsen til kommunedelplanen for Båtstø legges det også vekt på
viktigheten av planlegging av gangvei langs Sundbyveien og det åpnes for
noe fortetting og utbygging innenfor eksisterende VA- kapasitet. Det legges
ikke skjul på at all større utvikling av boliger i området står i strid med
overordnet areal- og transportplanlegging, men kommunedelplanen for

24 Naturopplevelser, friluftsliv og vår psykiske helse-Rapport fra det nordiske miljøprosjektet
«Friluftsliv og psykisk helse». -Helsefremmende områder sikring og tilrettelegging.

25 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S73. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
26 Planbeskrivelse-Kommuneplan for Båtstø-§5-Befolkningsanalyse
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Båtstø foreslår å legge opp til noen mindre byggeområder i planen for å
sikre fremtidig utbygging av teknisk infrastruktur i området og for å sikre en
heterogen befolkningsutvikling27, Planområdet ligger midt mellom de mest
sentrale områdene i Båtstø og har derfor en sentral og velegnet plassering
for formålet.

Figur19. Nedre Høvikgård -Unik beliggenhet, avstand til Høvik bryggeKilde: Asker Kart, 2020

27 Planbeskrivelse-Kommuneplan for Båtstø-§5-Areal-og transport
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Figur 20. Nedre Høvik gård -Unik beliggenhet, avstand til Ramton Camping. Kilde: Asker Kart, 2020

Planområdet
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8.1 TILGANG TIL NATUROMRÅDER, FRITIDSAKTIVITETER OG
FRILUFTSLIV

Nedre Høvik gård har også en optimal lokalisering når det gjelder tilgang til
frilufts- og fritidsaktiviteter. Det er allmenn aksept at slike aktiviteter har
positive virkninger på både helse og livskvalitetog området ligger vakkert til
med historisk kulturlandskap i umiddelbar nærhet.

8.1.1 Ramton camping akitivteter

Figur 21. Ramton Camping-området. Planområdet ligger rett overfor Sundbyveien. Kilde:
www.ramton.no

I området rundt Ramton camping finnes aktiviteter for både barn og voksne
med badeplasser, stupetårn, golfbane, turstier, restaurant, matbutikk m.m.

8.1.2 Natur- og friluftsområder

Askers blågrønne struktur representerer betydningsfulle verdier i landskapet
der folk ferdes og oppholder seg. Dette gjelder også for samfunnets eldre
som også setter pris på nærhet til natur, gode utearealer og nærhet til
aktivitetsområder.28 Kommunens strategier for blågrønn struktur går blant
annet ut på at kommunen skal legge til rette for en grønnstruktur som
stimulerer til kortreist friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Med hensyn til
disse faktorene har Nedre Høvik gård en veldig god beliggenhet.
Området ligger med kort avstand til kyststien som strekker seg langs hele
Oslofjorden. Det virker naturlig å utvikle Nedre Høvik gård til det foreslåtte
formålet, slik at flere av kommunens innbyggere lettkan benytte
kommunens svært rike naturmangfold og attraktiv natur- og friluftsområder.

28 Tromsø kommune. Rapport for arbeidet med seniorboliger.
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Veier, stier og merkede løyper preger dette flotte området hvor det ligger sti
og turveisystemer for både korte og lengre sammenhengende turer. Båtstø
ligger innenfor kommunens avsatte områder langs kysten for fremtidig
næringsstruktur og Båtstø er et av de stedene langs Oslofjorden med rik
historie og et kulturlandskap knyttet til Askers næringshistorie. Her kan man
vandre langs historiske isdammer i vakker natur.

Figur 22. Isfrakt. Kilde:www.rha.no,RøykenHistorielag

8.1.3 Ski

Det finnes en rekke skiløyper i Bårdsrudmarka/Aukeåsen (ca 30km).
Det finnes også ett eksisterende hoppanlegg –Båtstø hopp (Høvikbakkene)
K10, K26 g K34. 29

29 Røyken kommune. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken kommune-
2017-2020. Vedtatt
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8.1.4 Golf

Ramton golf er en 9-hulls pitch- og putt bane, beliggende i lett skogsterreng
med furutrær, historiske is-dammer, gamle turveier og fjordgløtt mot
Oslofjorden. Banen er åpen for alle og det er ikke krav til golfkort eller
medlemskap30.

Figur 23. Golfbane. Kilde: www.ramton.no/golf/

Figur 24. Golfbane. Kilde: www.ramton.no/golf/

30 http://ramton.no/golf/
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8.1.5 Kyststien

Kyststien strekker seg langs hele Oslo-fjorden. Planområdet ligger midt
mellom historiske isdammer og i umiddelbar nærhet til kyststien.

Figur 25. Kyststien-bilde tatt mot Ramton restaurant. Kilde: www.skiforeningen.no.

Figur 26. Kyststien-Fagertun. Kilde: Tiltakshaver
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Figur 27. Utsnitt av kyststien. Kilde: Asker-kart 2020.
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8.1.6 Røyken sportsdykkerklubb

Røyken sporstdykkerklubb holder til på Fagertun31 ca. 900 meter fra
planområdet. Klubben ble startet i 1978. Klubben var i starten frittstående
men ble raskt medlem av Norges dykkerforbund, og har vært det siden.
Klubben holder både fridykkerkurs og aparatdykkerkurs og tradisjonelle
arrangementer som fridykkerleir, juletredykk med badstue, nyttårsdykk og
«sjælltorstag».

Figur 28. Bilde fra Røyken sportsdykkerklubb. Kilde: https://www.dykking.no/

31 http://new.rsdk.no/om-rsdk/
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8.1.7 Badeplasser

Planområdet ligger med kort avstand til flere offentlige badeplasser i
området og har en unik plassering i nærheten av Oslofjorden.

Figur 29. Fagertun. Kilde: https://www.oslofjorden.com

Figur 30. Høvikvollen. Kilde: https://www.oslofjorden.com
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Figur 31. Lasteberget. Kilde: https://www.oslofjorden.com

8.2 OPPSUMMERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR FORMÅLET

Det oppsummeres til at områdets unike beliggenhet er velegnet til det
foreslåtte prosjektet, hvor det vil være mulig å benytte områdets
eksisterende kvaliteter og særegne plassering med nærhet til sjøen.
Omklassifisering av området vil tilrettelegge for etablering av et aktivt,
inkluderende nærmiljø hvor alle kan delta og leve friske og sunne liv. Dette
hvor innbyggere fårmest mulig ut av områdets fysiske og naturlig
omgivelser. Det vurderes således til at et tiltak innenfor planområdet vil
forsterke vernet av kommunens natur-og kulturverdier. Dette uten å legge
press på områdets produktive landbruksformål. Innspillet vurderes derfor i
tråd med visjonen for Asker beskrevet i rådmannens forslag til
samfunnsdels for Asker 2020-2032.32

32 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S37. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
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9 TERRENG

Planområdet er avgrenset av Sundbyveien i øst, grøntområde og traktorvei i
vest og fritidsboligområde/boligområde i sør. Området er opparbeidet med
tykt kratt og nedhogget skog som har vokst opp igjen med tiden. Området
har fjordutsikt og utsiktspunkter og ligger på et høydedrag overfor
Sundbyveien.

Figur 32. Bildet er tatt på planområdet med utsikt mot Oslofjorden. Kilde: Fristed Arkitekter AS

Figur 33. Utsnitt fra google street view. Bildet er tatt mot planområdet fra Sundbyveien.
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Figur 34. Traktorvei sør-vest for planområdet. Planområdet ligger til venstre i bildet. Kilde: Fristed
Arkitekter AS

Figur 35. Planområdet/ ny skog/kratt. Kilde: Fristed Arkitekter AS
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Figur 36. Planområdet. Kilde: Tiltakshaver

Figur 37. Planområdet. Kilde: Tiltakshaver
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10 TRAFIKK OG ADKOMST

Det forutsettes opparbeidelse av ny adkomst til planområdet som også kan
være til bruk for fritidsboligene sør for planområdet da disse er regulert til
boligformål. Dagens adkomst til disse boligene er for bratt og tilfredsstiller
ikke dagens tekniske krav. Det synes derfor naturlig å planlegge for en ny
og bedret adkomst for hele området. Kartet nedenfor viser tenkt plassering
av ny adkomstsamt eksisterende adkomst.

Figur 38. Plassering for ny adkomst. Foreslått plasseringav ny adkomster markert med sortpil
øverst i bildet. Foreslått trasé for fremtidig gangvei/ eksisterende adkomstvei er markert med grå pil.
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11 VISJON FOR PROSJEKTET

Visjonen for prosjektet er å tilrettelegge for gode, miljøvennlige boliger som
er stedstilpasset og tilgjengelig for alle. Prosjektet skal legges til rette for å
aktivt ta i bruk omgivelsene som ressurs for å skape aktive, sosiale liv for
innbyggerne, så vel som å tilføre det lokale området nye kvaliteter til glede
for alle. Prosjektet skal etterstrebe å være i tråd med FN`s bærekraftmål
om utjevning av sosiale forskjeller, bekjempelse av levekårsutfordringer,
samt bærekraftig og miljøvennlig samfunnsutvikling.

11.1 FOKUSOMRÅDE: «SOSIALT»

Visjonen for dette området er å skape en boligsammensetning for alle
grupper der man fårtilgang til gode fellesarealer nært tilknyttet egen bolig.
Dette gjøres med målet om å skape gode sosiale arenaer, der tilbudene
kan fremme sosialt samvær og en sunn livsstil. Gjennom arkitekturen og
planleggingen av prosjektet skal det leggestil rette forgode og varierte
fellesområderfor barn og voksne. Intensjonen er at disse områdene er lett
tilgjengelig for alle og er skapt som møteplasser for både planlagte og
tilfeldige møter.

11.1.1 Felles uteområder

Det er også en visjon forprosjektet at det ved en eventuell planlegging
fokuseres på å dele opp bygningsmassen slik at boligene er organisert i hus
rundt flere romslige og solrike «gårdsrom». Her vil god og trygg
fremkommelighet både til, fra og innenfor området bli understreket.
Visjonen for prosjektet er å etablere attraktive uteområder med sitteplasser
og felles aktivitetsområder. For eksempel en felles lekeplassellerfelles
grillområde. Videre kan man planlegge for felles utekjøkken, trimrom,
hobbyrom eller lignende steder som oppfordrer til sosialt samvær for folk i
alle aldre.

11.1.2 Tilbud for naboskapet.

Det vil lages er prosjekt som er åpent og inkluderende og sånn sett vil være
en ressurs for naboskapet.

11.1.3 Universell utforming og innovative løsninger

Universell utforming vil bli lagt til grunn, noe som vil være bra for alle og
nødvendig for noen. Videre foreligger det en visjon at velferdsteknologi,
smarthusteknologi og andre innovative løsninger vil bli implementert i
boligene slik at innbyggerne får enklere liv. Dette i tråd med statlige
planretningslinjer og kommunens Folkehelseplan 2015-2026. Alle boligene
(inkl. evt. gjesteleiligheter) er tiltenkt universell utformet.
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11.2 FOKUSOMRÅDER: «NATUR OG MILJØ»

Alle aspekter av bærekraft er tenkt fundamentalt i hele prosjektet, inkludert
hensyn til miljøet. Visjonen for prosjektet er at det er utformet med holistisk
tankegang, hvor prosjektet er planlagt og gjennomført med en aktiv
tilnærming til ivaretakelse av ulike miljøaspekter. Dette inkludert blant annet
fokus på miljøvennlige løsninger, bevaring av særegne grøntområder, og
muligheten for grønn mobilitet.

11.2.1 Miljøvennlige løsninger

Prosjektet som ligger til grunn i dette innspillet planlegges gjennomført med
en aktiv tilnærming til ivaretakelse av ulike miljøaspekter. Dette inkludert
hensyn til blant annet energibruk og ansvarlig forbruk og produksjon. I
forhold til dette foreligger det en visjon for prosjektet at det blir primært
benyttet svanemerkede materialer ved oppføring av bebyggelsen.
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden og har som mål at
forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Dette med hensyn til
hele livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending
og resirkulering. I følge Svanemerket.no er Svanemerket et godt verktøy for
å sikre en bærekraftig fremtid, som bidrar aktivt til å nå 11 av FNs 17
bærekraftsmål. Dette inkludert de seks bærekraftsmålene som Asker har
prioritert.

Figur 39. Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. Oktober 2019.

Det foreligger også en visjon for områdetatdet utnyttes lokal fornybar
energi som for eksempel ved bruk av solcellepaneler. Dette for å redusere
behovet for tilført energi. Slike solcellepaneler kunne evt. integreres i
bygningens tak og / eller fasade.
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11.2.2 Muligheten for grønn mobilitet

Visjonen for prosjektet bygges opp under målsetningen om mest mulig
grønn mobilitet i tråd med nasjonal og regional politikk for areal- og
transportplanlegging. I henhold til dette er det et ønske om at et fremtidig
planforslag tilrettelegges for elbiler. I tilknytning til dette blir behovet for
overbygde sykkelplasser understreket. Dette bygges opp under intensjonen
om å styrke sykkel som transportform med hensyn til både helse og miljø.

11.2.3 Bevaring av særegne grøntområder og hensyn til eksisterende
landbruk

Det foreligger en visjon for området at grøntstrukturen rundt planområdet
bevares som et grønt belte mot vei og mot eksisterende boliger i sør, Videre
er det generelt tenkt at grønnstrukturen blir hensyntatt og bevart.
Den foreslåtte planen og bebyggelsesmønsteret vil derfor ivareta en grønn
ramme rundt boligene. Planområdet har ikke matjord eller innmark og det er
ikke registrert særegne naturtyper eller skog på området. Forslaget og
visjonene for området vurderes derfor som både areal- og ressurseffektivt,
samt i tråd med kommunens mål om at «arealbruk skal bidra til å sikre
naturmangfoldet, kulturmiljøet og ivareta et aktivt og levende landbruk.»33

Figur 40. Kartet viser skogtyper i området. Planområdet består av ny skog. Kilde:
miljøatlas.miljodirektoratet.no.

33 Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S27. Rådmannens forslag, oktober 2019.
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Figur 41. Kartet viser jordkvaliteti området. Planområdet har ikke jordkvalitet av betydning for
landbruk eller agronomisk virksomhet.



fristed arkitekter Meierisvingen 2, 1383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side 49av 62

12 BEBYGGELSE & UTNYTTELSE

12.1 HENSYN TIL HISTORIE, NATUR OG EIENDOMMENS JORDBRUK

Det foreligger en visjon for prosjektetat bebyggelsens utforming og
plassering vil etterstrebe en gjennomtenkt tilpasning til eiendommens
jordbruk, historie og karakter, samt naboskapets eksisterende bebyggelse.
Det legges opp til en utvikling av området hvor tilpasning til terreng og
omgivelser gis stor oppmerksomhet og hvor naturgrunnlaget på
eiendommen blir hensyntatt.

12.2 UTBYGGINGSINTENSITET

Utbyggingsintensitetvil ha mye å si for området, spesielt for infrastruktur og
eksisterende transportmuligheter i området. Det legges opp til en utbedring
av sikkerheten for myke trafikanter, samt tilrettelegging for grønn mobilitet i
form av el-bil og sykler.

Det planlegges for diverse mindre og mellomstore boliger med variasjon i
boligtype og -størrelse (par –enslige, ulik økonomi, mv.).
Det foreslås derfor bebyggelse med småhuskaraktér og med helhetlig
utforming, tilpasset til naboskapet og gårdshistorien.

Røyken har i gjeldende kommuneplan mål om å bygge i gjennomsnitt 260
boliger årlig. Av dette er det et mål at eneboligandelen skal være høy.
Statistikk for kommuneplanperioden (2014) viser at Røyken ikke har nådd
målet om antall nye boliger. En relativt høy andel har vært mindre
boliger/leiligheter (61%). Det foreslås derfor en god andel mellomstore bo-
enhetermed eneboligkvaliteter. Dette kan utformes i enten
rekkehusformasjon eller lignende og planområdet er planlagt med et mål
om ca. 25 enheter til sammen.

Figur 42. Boligproduksjon Røyken. Kilde: Kommuneplan for 2020-2032, Samfunnsdelen, vedlegg-
Langsiktige analyser mot 2040.



fristed arkitekter Meierisvingen 2, 1 383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side 50 av 62

Figur 43. Situasjonskart fra området som blant annet viser plassering av Vann og avløp i området.

©Norkart 2020

06.07.2020
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:2000Asker kommune

246/1

UTM-32

Situasjonskart

Adresse: Høvikveien 2A

1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget
2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig
3) Kommuneplanen er laget for små målestokker og kan være unøyaktig hvis man zoomer mye inn i planen.
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Planområdet vil høyst sannsynlig kunne få tilførsel av vann og tilrettelegging
av avløp via eksisterende VA- anlegg til eneboligene nord for området. Ved
å fortsette rørtilførsel langs Sundbyveien vil man relativt enkeltkunne legge
til rette for nye boliger på planområdet. Videre vil en omgjøring av
planområdet være et viktig ledd i utviklingen av fritidsboligområdet som er
regulert til boligformål, sør-øst for planområdet. Disse fritidsboligene vil i
fremtiden kunne benytte seg av ny avkjørsel og nytt VA-anlegg til
planområdetog detvil med stor sannsynlighet lette arbeidet for kommunen,
samtøkonomiske aspekter for enkeltpersoner i fremtiden, da dette området
allerede er regulert til boligformål.

13 KONKLUSJON

I oppsummering vurderes dettil at omklassifisering av deler av Nedre Høvik
gård (gbnr. 246/1) fra LNFR-området til boligformål vil være ressurseffektivt
og gagnlig for både samfunnet og eier. Det vil tilrettelegge for utvikling av et
prosjekt hvor det etableres attraktive, og miljøvennlige boliger med
tilhørende fellesområder, samt lettvint tilgang til fritidsaktiviteter og
friluftsområder. Prosjektet vil også kunne bidra til å avlaste presset på
boligmarkedet.

Et slikt prosjekt vil gi gode rammebetingelser for aktive, selvstendige og
sosiale liv, som vil i sin tur gi bedre folkehelse og gode liv for de tiltenkte
innbyggerne. Det vil fremme Asker som en fremtidsrettet og bærekraftig
kommune og bidra til å nå flere av kommunens mål, visjoner og
satsingsområder. Det vil også bygge opp under nasjonale forventninger om
å sikre sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og
klimaendringer.
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A VEDLEGG

A.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Planområdet har ingen eksisterende bebyggelse.

A.2 BILDER: OMRÅDET OG OMGIVELSER

Figur 44. Planområdets plassering, her markert med tynn rød linje-flyfoto Kilde: Fristed Arkitekter AS

Planområdet har en unik plassering langs Oslofjorden og ligger veldig
nærme sjøen. Det finnes flere badeplasser i umiddelbar nærhet, i tillegg til
flotte turområder i skogen eller langs sjøen. Båtstø har et historisk landskap
med isdammer og sterk stedskvalitet. Bebyggelsen rundt planområdet
består i hovedsak av fritidsbebyggelse, eneboliger og bygninger tilknyttet
gårdsbruk.
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Figur 45. Friområdet på Høvikvollen. Kilde:Tiltakshaver.

Figur 46. Demmekilen, en kort gåtur unna planområdet. Kilde: Tiltakshaver.
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Figur 47. Utsikt mot sør og eiendom 246/9. Bebyggelsen i nærområdet består av fritidsboliger og
eneboliger, samthus tilknyttet gårdsbruk til Øvre Høvik gård. Kilde: Fristed Arkitekter AS

Figur 48. Lasteberget, en kort gåtur unna planområdet.
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Figur 49. Historisk dam og grøntområdet nord for planområdet. Kilde: Fristed Arkitekter AS

Figur 50. Nærområdet har fine ute-områder med historiske dammer. Kilde: Fristed Arkitekter AS
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A.3 RELEVANTE INTERNASJONALE MÅL, NASJONALE FORVENTNINGER,
REGIONALE RAMMER OG KOMMUNENS SATSINGSOMRÅDER

Innspillet bygges opp i hovedsak under følgende mål, forventninger,
rammer og kommunale satsingsområder:

A.3.1 Internasjonale mål

A.3.1.1 FNs bærekraftsmål
Utgitt av FN-Sambandet, United Nations Association of Norway
Sist oppdatert: 28.01.2020
• FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
• Asker kommune har identifisert 6 av de 17 bærekraftsmålene som

grunnlag for sine satsingsområder mot 2032:
o  Mål 3: God helse
o  Mål 4: God utdanning
o  Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
o  Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
o  Mål 13: Stoppe klimaendringene
o  Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

A.3.1.2 Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen
Rådmannens forslag, utgitt oktober 2019
• Asker kommune har i forslaget til samfunnsdelen til ny kommuneplan

for 2020-2032, lagt vekt på at Asker skal være en fremtidsrettet og
bærekraftig kommune.

• «For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs
bærekraftmål, skal alle planene i Asker kommune bygges opp med
helhetlig og gjennomgående målstruktur. Det innebærer at det skal
være en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen, til mer
konkrete strategier og tiltak i underliggende planverk.»

A.3.2 Nasjonale og regionale lov, rammer og føringer

A.3.2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015
• Bygge opp under intensjonen om langsiktig omstilling til et

lavutslippssamfunn ved å sikre effektiv ressursutnyttelse i areal og
samfunnsutvikling.

• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder ved å sikre effektiv
arealbruk, miljøvennlige transportsystem, sunne og trygge omgivelser
og gode levekår for alle.

• Helse og trivsel: «Befolkningsveksten, økt innvandring og en aldrende
befolkning har stor betydning for framtidig planlegging knyttet til
folkehelse, samfunnsutvikling og sosial infrastruktur. Regjeringen har
som mål å skape et samfunn som fremmer helse hos hele
befolkningen, som reduserer sosiale helseforskjeller og som fremmer
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helsevennlige valg. Gjennom planleggingen kan fylkeskommunene og
kommunene legge til rette for gode lokalsamfunn og boligområder,
fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø. En større andel eldre
betyr at det bør legges til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare
seg selv i hverdagen. Ved å skape felles møteplasser og legge til rette
for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra
til integrering og tilhørighet for alle befolkningsgrupper.»

A.3.2.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Vedtatt av Fylkestinget 14. desember 2015.
• Planen som er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune (nå en

del av Viken fylkeskommune) og Oslo kommune, har til hensikt å være
en strategisk plattform for hvordan man samordner areal og transport i
regionen. Målet er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet
grønnstruktur. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
peker ut en felles retning for areal- og transportutvikling i regionen og er
grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv
og andre aktører.

• Transportsystemet skal være effektivt og miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

A.3.2.3 Lov om jord (jordloven)
Landbruks- og matdepartementet
12. mai 1995
• Formålet med loven er å sikre at arealressursene i Norge (jord, skog og

fjell) brukes på en mest mulig samfunnsgagnlig måte.
• Jordvern er et viktig nasjonalt hensyn.
• Loven inneholder strenge regler om at all dyrket jord som kan gi

grunnlag for lønnsom drift, skal holdes i hevd.
• Samtykke for deling av jordbruksareal kan gis dersom deling er

driftsøkonomisk forsvarlig eller samfunnsinteresser av større vekt taler
for det.

A.3.3 Rikspolitiske retningslinjer

A.3.3.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-og transportplanlegging
Fastsatt ved kongelig resolusjon 26. september 2014, jf. plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.
• Punkt 3. Mål: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal

fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.»

• Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder
med press på boligmarkedet, samt bidra til å styrke sykkel og gange
som transportform. Det skal tas hensyn til overordnet grøntstruktur,
forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord,



fristed arkitekter Meierisvingen 2, 1 383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side 58av 62

kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, samt universell utforming.
Konsekvenser for miljø og samfunn skal vurderes ved alternative
vurderinger.

A.3.3.2 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fastsatt ved kongelig resolusjon 28. september 2018
• Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

A.3.3.3 Rundskriv - T-5/99 B Tilgjengelighet for alle
Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
29. desember 1999
• Rundskrivet tar opp hvordan tilgjengelighet i de fysiske omgivelser og

hensynet til funksjonshemmede kan sikres gjennom planlegging etter
plan- og bygningsloven. Rundskrivet klargjør nasjonale målsettinger om
at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse
og uterom på likestilt måte.

A.3.3.4 T-1442/2016 - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Utgitt av klima- og miljødepartementet
20. desember 2016
• Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støy utendørs ved

etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Likeledes gis det anbefalte grenseverdier for støy utendørs
ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg,
næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i
byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

A.3.4 Strategier og temaplaner fra det gamle Asker kommune

A.3.4.1 Folkehelseplan 2015-2026
Asker kommune
Vedtatt 8. september 2015.
• Folkehelse handler om trivsel, inkludering og livskvalitet.

«Folkehelseplanen legge vekt på det helsefremmende og forebyggende
arbeidet rettet mot Askers befolkning.»

• «Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 peker på fem
innsatsområder og hovedmål for Asker-samfunnet:

• Levekår - Gode levekår med like muligheter for alle
• Inkludering - Fellesskap med rom for mangfold
• Levende nærmiljø - Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet
• Psykisk helse - God psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten

rus
• Aktive eldre - Aktive selvstendige eldre»
• Den sterkt økende andelen ressurssterke eldre innebærer et ønske om

blant annet «satsing på helsefremmende tiltak og tilrettelegging for
selvhjulpenhet lengst mulig.»

• «Øke hverdagsaktiviteten med gange og sykkel.»
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• Folkehelseplanen innebærer et mål at andel innbyggere over 80 år som
fortsatt bor i egen bolig økes til over 90%.

• «Gode boligforhold for eldre i alle aldersgrupper med kort avstand til
nærsentra og kollektivtilbud.»

• «Universell utforming inne og ute og ute og tilgang på ny
velferdsteknologi for et enklere liv.»

A.3.4.2 Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen)
Asker kommune
26. november 2018
• Planen inneholder mål, delmål og tiltak/virkemidler for Asker kommunes

arbeid med å redusere direkte og indirekte utslipp av klimagasser,
redusere energibruk og ta i bruk miljøvennlig energi, redusere øvrig
miljøbelastning, herunder forsøpling og mikroplast.

• Asker skal være et lavutslippssamfunn innen 2050 og det er et viktig
mål på veien dit at klimagassutslippene i 2030 skal være 55 prosent
lavere enn de var i 2009.

A.3.4.3 Temaplan for sykkel for 2018 -2030
Asker kommune
Vedtatt av kommunestyret 16. oktober 2018
• Asker fikk status som sykkelby i 2010 og satser på sykkel som et

lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen –i tillegg til at det
er et fint trenings- og rekreasjonsmiddel.

• Intensjonen bak planen er å redusere bilkjøring og bidra til
utslippsreduksjoner, redusert miljøbelastning og bedre folkehelse.

• Hovedmålet til temaplanen er å gjøre det attraktivt å sykle i Asker og at
sykkelandelen i Asker kommune skal økes til 8% innen 2026 og 12%
innen 2030.

A.3.4.4 Temaplan for parkering i Asker kommune
Asker kommune
Vedtatt av kommunestyret 13. november 2018
• Planens strategi er blant annet å ivareta transportbehovet for hele

Askers befolkning og lokalt næringsliv, og å redusere samfunnsulemper
med tanke på blant annet trafikksikkerhet og barrierer.

• En av planens intensjoner er å utnytte eksiterende infrastruktur og
kollektivtilbud maksimalt, for å unngå kollaps i veisystemet og for å gi et
best mulig tilbud til en størst mulig andel av befolkningen.

• En annen intensjon er å invitere til mer gange og sykling, og dermed
bedre befolkningens helse.

• Planen inneholder også tiltak som blant annet skal redusere bilkjøring
og medfølgende lokale og globale miljøbelastninger.
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A.3.5 Andre relevante rammer og retningslinjer

Følgende rammer og retningslinjer er også lagt til grunn, men vurderes som mindre
relevant i dette tilfellet.

A.3.5.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(rundskriv T-1/95)
Utgitt av Miljøverndepartementet
Fastsatt den 20. september 1995
• Punkt 1a: «Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot

fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og
kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov.»

• Punkt 2a: «Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.»

• Punkt 5b «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg
og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: -
er store nok og egner seg for lek og opphold, - gir muligheter for ulike
typer lek på ulike årstider, - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir
muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.»

A.3.5.2 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
Vedtatt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009
• §5. «Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres

naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de
økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet
er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas
så langt det anses rimelig.»

• § 8. «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.»

• § 9. «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.»

A.3.5.3 Lov om kulturminner (kulturminneloven)
Klima- og miljødepartementet
Vedtatt 9. juni 1978.
• Kulturminneloven § 4 fastslår automatisk fredede kulturminner fra oldtid

og middelalder (inntil år 1537). Det settes krav om å undersøke om
hvorvidt tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en
måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. Utgifter til særskilt



fristed arkitekter Meierisvingen 2, 1 383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side 61av 62

gransking av automatisk fredete kulturminner eller særskilte tiltak for
vern på grunn av tiltak som nevnt i §§ 8 og 9, dekkes av tiltakshaveren.

A.3.5.4 T-1 520 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.
Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
30. mai 201 2
• Retningslinjen legger til rette for en langsiktig arealplanlegging som

forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Den skal
legges til grunn ved etablering eller utvidelse av bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning, som blant annet
inkluderer boliger, lekeplasser og grønnstruktur.

• Retningslinjen angir grenseverdier for luftforurensning, og angir kriterier
for inndeling i soner. I større byområder vil den gule sonen kunne dekke
store deler av byggesonen. For å unngå byspredning vil det være både
ønskelig og aktuelt å oppføre bebyggelse med bruksformål som er
følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel
være et hensyn som vurderes i slike saker. Det bør legges vekt på at
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (for
eksempel boliger), og spesielt uteoppholdsarealene, får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen, og at det vurderes hvilke plangrep
som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet.
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Høringsuttalelse fra Orica 
 
INNLEDNING 
Det vises til høring om arealplan for Asker kommune. 
 
Vi har forstått det slik at arealdelen skal utarbeides høsten 2020 og at formannskapet skal få den til 
førstegangsbehandling senhøstes. Vi har videre forstått at planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 
vinteren 2021, og at målet er at den blir endelig vedtatt sommeren 2021. 
 
Stedsutviklingen på Sætre har to tidsvinduer som står åpne i denne fireårs-perioden. For det første er 
det mulig å gi Asker en turistattraksjon i verdensklasse, med mange nye arbeidsplasser. Den andre 
muligheten er å utnytte potensialet knyttet til bygging av ny tunnel under Oslofjorden. Oricas 
eiendommer er en av nøklene til begge muligheter. 
 
MULIGHETER KNYTTET TIL ORICAS EIENDOMMER PÅ SÆTRE 
I forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel vinteren 2020, spilte Orica inn 
en del ideer for Sætre og omegn. Sett i lys av tidsvinduene som nå står åpne, mener Orica at arbeidet 
med arealplanen bør prioritere: 
 
Kultur og industrihistorie 
Det er behov for å identifisere bruksområder for den unike industrihistoriske arven på Engene. 
 
Orica, Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren har i flere år arbeidet med å tilrettelegge for å ta vare 
på den enestående bygningsmassen. Vedtak om fredning forventes i slutten av 2020. 
 
Hvis industriarven skal bevares, kan den ikke stå ubenyttet over tid. Det må etableres et økonomisk 
grunnlag for drift og teknisk infrastruktur. Fagmyndighetene og Orica er derfor enige om at det må 
skapes et skånsomt konsept som kombinerer den gamle bygningsmassen med fortetting og 
nybygging i omgivelsene (ref. rapporten Engene dynamittfabrikk, Asker kommune. En 
mulighetsstudie utarbeidet av FABRICA kulturminnetjenester og Arkitektskap på oppdrag fra 
Fylkeskonservatoren).  
 
Orica tror dessuten det er potensial for betydelige økonomiske ringvirkninger hvis man lykkes i å 
skape vekselvirkninger mellom industrihistorien og ny aktivitet i randsonen rundt museumsområdet. 
Mulighetsstudien fra FABRICA og Arkitektskap viser til norske eksempler på hvordan man har 
utnyttet gammel industriarv. (Bærums verk, Kistefosmuseet, Blaafarveverket).  
 
I Sverige vises det også til Alfred Nobels Salpetersyrefabrikk utenfor Stockholm fra 1891. I 1998 ble 
denne satt i stand og brukes nå til restaurant, konferanse- og selskapslokale med parkanlegg 
omkring. Rapporten fra FABRICA og Arkitektskap har mange flere eksempler. 
 
Sommeren 2020 utarbeidet Asplan Viak en rapport for Orica (Ringvirkninger av utvikling av Engene). 
Rapporten analyserte tre ulike konsepter for å kombinere den gamle bygningsmassen med 
næringsutvikling og nybygging i omgivelsene rundt museumsområdet. Potensialet på Engene ble 
beregnet til å være over 200 permanente arbeidsplasser innenfor kontor og tjenesteyting. Innen 
næring kan tenke seg maritim virksomhet og håndverk - gjerne knyttet til industriarven. Asplan 
beregnet at de regionale ringvirkningene var langt større enn 200 arbeidsplasser. 

 Innspill til kommunen: Orica ønsker at konseptutviklingen for Engene blir et prioritert 
element i arbeidet med kommuneplanen. Hvis mulig, kan opprettes en egen temaplan for 
Engene, eller konseptutviklingen kan innlemmes i en av de andre temaplanene. 



 
Kunnskapssenter for en bærekraftig Oslofjord 
Ordføreren Lene Conradi har nylig fremmet ideen om et kunnskapssenter for en bærekraftig 
Oslofjord, plassert et sted i Asker. 
 
Utslipp fra maritim aktivitet er blitt nevnt som et tema, men det er også mange andre spørsmål som 
kan tas opp av et slikt senter (f.eks. utbygging langs strandlinjen, utslipp av industriavfall til sjø, 
undervanns økosystemer, utslippsfri offentlig fergetransport og resirkulering av avfall). 
 
Et slikt senter kan fungere som besøkssenter for å bevisstgjøre publikum, skoler og bedrifter, legge til 
rette for tverrfaglig kunnskapsdeling fra prosjekter, og kanskje åpne for tilgang til fasiliteter for 
forskningsvirksomhet og undervisning. 
 
Hvis bærekraftsenteret etableres på Engene, vil det være åpenbar synergi med et Alfred Nobel-
museum både når det gjelder kombinert besøkspotensial og investeringer i infrastruktur. Videre er 
det mange felles problemstillinger som kan løftes frem både av bærekraftssenter og et 
industrimuseum. 
 

• Innspill til kommunen: Orica foreslår at Engene blir vurdert som lokalisering for et 
kunnskapssenter for en bærekraftig Oslofjord. 

 
Ny ringvei Sætre Syd 
Regional plan for areal og transport i tidligere Buskerud fylkeskommune for 2018–2035 påla 
kommunene gjennom sine kommuneplanprosesser å sikre tilstrekkelige arealer for mellomlagring av 
steinmasser med sikte på gjenbruk. 
 
Byggetrinn 2 av E134 Oslofjordforbindelsen innebærer å lage en sikker kryssing av Oslofjorden i 
eksisterende trase for E134. Et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer vil kunne levere store 
mengder førsteklasses sprengstein. Det er forventet Stortingsvedtak på prosjektet i 2021. 
 
Området umiddelbart syd for Sætre gjennomskjæres av E134 og eies av Orica med tilgrensende 
eiendommer i øst, syd og vest. Det er kort vei til E6 med effektiv forbindelse mot Oslo og sydover 
langs Oslofjorden. Selv om området mangler vei, er betydelige arealer satt av til utbygging og 
«logistikk» (ref. kommuneplanens samfunnsdel). 
 
Sprengsteinen fra tunnelen vil kunne gjenbrukes nær uttaket til å bygge en ny ringvei mellom 
Grytnes og Verpen, kombinert med vann- og kloakk til Storsand. Ringveien vil også kunne åpne 
området umiddelbart syd for Sætre, samt gi adkomst til arealet for «logistikk», som nå er markert i 
kommuneplanens samfunnsdel. En slik ringvei vil dessuten bidra til å redusere trafikkbelastningen 
forbi Sætre barneskole og rundkjøringen i Sætre sentrum. 

 Innspill til kommunen: Orica foreslår at ny ringvei i Sætre syd blir et prioritert element i 
arbeidet med kommuneplanen. 

Nytt industriområde 
Kommuneplanens samfunnsdel viser til et område mellom Grytnes og Verpen hvor man tenker seg 
næringsutvikling innenfor «logistikk». Selv om området ligger nær E134, mener Orica at området ikke 
bør bindes opp til virksomheter innenfor lager og distribusjon. Med frie arealer tilrettelagt for 
effektive produksjonslinjer kan også prosessindustri med plassbehov ha interesse for å etablere seg 
helt eller delvis her.  
 



 Innspill til kommunen: Orica ønsker at det nye industriområdet benevnt «logistikk» i 
kommuneplanens samfunnsdel ses i sammenheng med mulighetene for en strategisk 
restrukturering og utvikling av næringsvirksomhet i kommunen. Dette må også ses i 
sammenheng med mulighetene for bærekraftig utvikling av industriarven på Engene. Ny 
ringvei Sætre syd er en del av et slikt konsept. Orica foreslår at kommuneplanens arealdel 
legger føringer for industriområdets strategiske innretning. 

 
Andre forhold 
Forslagene ovenfor handler om strategisk stedsutvikling på Sætre. Det kan bli aktuelt å fradele og 
utskille eksisterende eiendommer, noe som er vanlig i forbindelse med eiendomsutvikling. Orica ber 
om at bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel ikke blir til juridiske hindringer for 
at eiendommer kan deles opp. 
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Dato25. august 2020
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Arkivreferanse: 16 20 brev 08

Innspill til kommuneplan. Aktuelle pågående prosjekter.
Jeg jobber med følgende treaktuelle prosjekter som jeg vil minne om i denne
sammenheng.

1. Boliger, Plassen, Sætre. Gnr. 357 bnr 164 og 176.
2. Boliger, Bispen, Tofte. Gnr. 336 bnr 773 m.fl.
3. Boliger, Fagerhøy, Storsand Gnr/bnr 354/6. Hurum.

Alle er i samsvar med gjeldende kommuneplan og vi forutsetter at de også vil inngåi
framtidig kommuneplan. Områdene er markert på vedlagte oversiktskart.

Her følger en kort oppsummering av status for
prosjektene:

Regulering av PLASSEN, gnr/bnr 357/164 og 176 i Asker. Plan ID 2138.

TESA Holding AS v/Terje Lauritzen står for utviklingen av området.

Den 17. april 2018 blei det kunngjort oppstart av arbeid med reguleringsplan for
boligområde på det som nå er gnr 357 bnr 164 og 176 i Asker kommune. Boligfeltet
ligger i det som tidligere var Hurum kommune, men var da avhengig av atkomst via
veger i gamle Røyken kommune. Vi Hadde møter ogandre kontakter med både Hurum
og Røyken kommuner og gjorde en del vurderinger og utredninger, spesielt i samråd
med den gang Hurum kommunes planavdeling. Hurum kommune var positive til
utvikling av eiendommen, men Røyken kommune motsatte seg utbygging grunnet
«kapasitetsutfordringer i kommunen». Dermed stoppa planarbeidet opp i 2018.

Nå har utviklingen altså ført til at hele planområdet ligger i samme kommune. Vi
oppfatter det slik at Asker kommune vil legge vekt på å få ny boligbebyggelse nær
eksisterende sentra. Plassen ligger nær Sætre sentrum og må følgelig anses som et
aktuelt byggeområde. I skissene vi holdt oss til ved planstart regna vi med å få plass til
24 boligenheter. Se foreløpig situasjonsplan av 14.12.16på figuren under.
Ved kunngjøring presenterte vi et plangrunnlag med en del vurderinger. Kanskje det er
helt andre løsninger som kan velges, men uansett synes det å være aktuelt å ta opp
denne saken igjen da det er stort behov for denne typen boliger i Sætre og omegn.
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Reguleringsplan for Bispen, gnr 336 bnr. 773 m.fl. Asker kommune
PlanID 06285025

Södra Tofte AS er grunneier og står for utviklingen av området.

Oppstart reguleringsplanarbeid blei kunngjort26. november 2018. Merknader fra
omgivelsene og aktuelle etater mm er mottatt.

I møte med kommunen 26.02.20 diskuterte vi aktuelle og mulige løsninger.
Fylkeskommunen har utarbeidet rapport forarkeologiske registreringerog vi har hatt
dialog med fylkeskommunen omhvordan vi tenker å tilpasse oss de funn arkeologene
har gjort. Arbeid pågår nå med planskisser, bestemmelser og planbeskrivelse. Se
planskisse underslik den foreligger nå.

mailto:Gjermund@sgsplan.no
http://www.sgsplan.no/
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Viharfått utarbeidetrapport mednaturmiljøvurderinger for området. Den påpeker en
del store eiketrær i området som det må tas hensyn til. Kommunen har noen krav til
oppgradering av eksisterende veisystem som vi innarbeider. Bl.a. er det snakk om gang-
og sykkelvei langs Bispen og Ramsvikveien. Dette vil også ha betydning for utforming
av reguleringsplan for nybrannstasjonen som kommunen planlegger i området. Vi har
etablert kontakt med planleggerne både for ny brannstasjon på Tofte og for
næringsområdet til Statkraft Tofte og vil sørge for samordning med disse planene.

Området er sentrumsnært og synes være nettopp den type byggeområder kommunen
ønsker ifølge det vi leser av kommuneplanens samfunnsdel.

mailto:Gjermund@sgsplan.no
http://www.sgsplan.no/
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Reguleringsplan for Fagerhøy Boligområde. Gnr/bnr 354/6

Trond Jansener forslagsstiller og grunneier.

Forslag til reguleringsplan blei sendt kommunen22.08.17. Planforslaget er utarbeidet i
samråd med kommunens planetat og nær kontakt med det områdeplanarbeidet som
pågår for Slottet på Storsand. Kommunens administrasjon har ikke tatt planforslaget opp
til behandling slik vi har bedt om.

Vi sendte klagebrev 18.10.19. Den30.10.2019fikk vi svar fra kommunen der de avviser
klagen og vår rett til å få saken opp til politisk behandling. Kommunens saksbehandlere
mener planforslaget for Fagerhøy ikke oppfyller kommuneplanens bestemmelser. (pkt.
1.1 og 1.2).

Vi har vanskelig for å forstå at dette er riktig behandling. Siden det var kort tid til
kommunesammenslåinga skulle gjennomføres, fant vi det vanskelig å få tattopp saken
igjen umiddelbart. Oppstarten for den nye kommunen synes littkaotisk og vi har derfor
ikke våget å ta opp saken igjen enda.

Nåværende eier kjøpte i sin tid
eiendommen avHurum kommune, i
tillit til at den er bebyggbar.
Kommuneplanen og det at kommunen
satte i gang arbeid med områdeplan
tilsier det. Vi har beskrevet mulige
løsninger for infrastruktur, men disse
har ikke kommunen vurdert. Dette føles
som litt svikefull behandling av en
innbygger som har gjort alt i tillit til den
forutsigbarhet en skulle kunne vente av
kommunens planer og initiativ. Vi
forventer at kommunen tar planen opp
til behandling.

Se forslag til reguleringsplankart til høyre.

Vennlig hilsen

Gjermund Stuvøy

Gjenpart: Tesa holding AS v/Terje Lauritzen
Södra Tofte AS v/Christen Grønvold-Hansen
Trond Jansen
Asker Næringsforening v/Hilde Thorud

mailto:Gjermund@sgsplan.no
http://www.sgsplan.no/
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E-post: post@asker.kommune.no
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensyntasi arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september2020. 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 mangfoldeller 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-til-
kommuneplanens-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.

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
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Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Asker Naturpark (under stiftelse)
Kontaktperson: Raza Anwar
Adresse: Nedre Eikervei 47, 3045 Drammen
Telefon: 90904120
E-post: post@drammenbolig.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Felix Arkitekter AS
Kontaktperson: Eva Sjue
Adresse: Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo
Telefon: 98858707
E-post: esj@felixark.no
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2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Innspillet gjelder utvikling av landbrukseiendom til grønn næring med nærturisme, landbruk og
friluftsliv. Realisering av planene for eiendommen vil gi verdiskaping og lokale arbeidsplasser.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.

Eiendommen ligger utenfor kommunens senterstruktur og prioriterte vekstområder. Området er
markert som aktuelt for maritim næring/reiseliv, ref. kart over fremtidig næringsstruktur i
samfunnsdelen.

Næringen det planlegges for er stedsbetinget, og kan ikke etableres andre steder i kommunen. Det er
bussholdeplass i nærheten av eiendommen, men dagens busstilbud er begrenset. For å redusere
behov for bruk av bil, må kollektivtilbudet på sikt kunne tilby høyere frekvens og kortere reisetid til
sentrumsområder.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Utbygger er eier av eiendom gbnr. 308/15 og 6 med adresse Grimsrudveien 304. Lund gård består av
et bolighus og et par andre landbruksbygninger, en nedlagt molybdengruve, og tilhørende
skogsarealer med tursti innover mot Stordalen og Setervannet. Gårdsbygningene og gruva ligger
innenfor 100-metersbeltet.

Utbygger har mange fremtidige ideer om prosjekter som kan være aktuelle for eiendommen. Det
ligger muligheter her til å skape arbeidsplasser for kreativ næring, i kombinasjon med natur, friluftsliv
og innovativt jordbruk med besøksgård på naboeiendommen. Selskapet Asker Naturpark er under
stiftelse, og vil jobbe for at Rørvik kan bli en destinasjon for nærturisme.

Molybdengruven kan gjøres tilgjengelig for trygg utforskning og geoturisme, det kan etableres
gruvekafé og smykkeverksted med bruk av stedegne bergarter, og fjellet mot fylkesveien med utsikt
til fjorden er egnet som klatrevegg. Den lokale kunstneren Svanhild Rohdin er interessert i å bidra til
etablering av skulpturpark, som muligvis kan anlegges i tilknytning til gruven og langs tursti opp mot
skogen. En tur i skogen er fint å kombinere med et besøk hos dyra på nabogården og i gruven.
Eiendommene kan forbindes med stier og bro over bekken, og gjøre bruk av vannet fra gruven og
bekken som forbindende element for lek og sildrende vann helt ned til sjøen. Om høsten når
kveldene blir mørkere, kan det arrangeres lysfestival, med lysinstallasjoner i gruva og oppover i
skogen. Kunstner Linda Bakke (som står bak Storelgen i Østerdalen) ønsker å utarbeide forslag til en
storskulptur som vil være godt synlig fra innseilingen til Drammen. Gruva er også synlig fra fjorden,
noe som er sjeldent. Kunstverket skal ta utgangspunkt i et tema som er godt forankret i den lokale
historien til stedet, og sammen med gruva vil det kunne bli et landemerke.

Det finnes eksempler på nye former for overnattingsteder som tretopphytter og glasscontainere som
er svært populære, der de små hyttene plasseres diskret i skogen (se visitlaagen.no for inspirasjon).
Det foreslås et mindre antall slike tretopphytter på eiendommen, hvor folk kan booke komfortabel
overnatting i skogen.
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NorwegianBerries har vært i kontakt for muligheten til å etablere mottak for bær og sopp plukket fra
skogsområdene, noe som kan bidra til bedre utnyttelse av lokale ressurser. NorwegianBerries er
støttet av Innovasjon Norge og driver FoU-arbeid på bærekraftig skjøtsel av skog.

På naboeiendommen gbnr. 308/8 har utbygger igangsatt planarbeid for etablering av besøksgård,
kolonihagehytter og parsellhager. Dagens gårdsbruk videreføres i form av besøksgård der familier
kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. Der det i
dag er åker foreslås 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23
parsellhager for matproduksjon, fellesskap og rekreasjon. Det forventes sluttbehandling av planen i
løpet av høsten.

Illustrasjon som viser parsellhager og kolonihagehytter som planlegges på naboeiendom 308/8.

Det planlegges også for detaljregulering avresten av eiendommen 308/8 som er avsatt til fremtidig
fritidsbebyggelse i kommuneplan for Hurum, dvs. øvre del av felt F8. Det planlegges oppstart av
planarbeidet når nedre del har kommet i gang. Det bes om at denne delen videreføres i ny
kommuneplan som areal avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.

Til sammen vil planene for disse eiendommene kunne supplere og gjensidig styrke hverandre. På
arealene legges det til rette for en nøktern og stedstilpasset utbygging av grønne næringer med
innovativt landbruk og reiseliv, basert på kortreiste opplevelser knyttet til geologi, kunst, fysisk
aktivitet og natur.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Eiendommen gbnr. 308/15 og 6 utgjør ca. 40 daa.

Eiendommen gbnr. 308/8 som ønskes videreført som fremtidig fritidsbebyggelse fra kommuneplan
for Hurum utgjør ca 38 daa (inkluderer både nedre og øvre felt).

Eiendommen er uregulert.
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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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2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

308/15 og 6 Grimsrudveien 304 Numan Raza Anwar

308/8 Grimsrudveien 316 Raza Anwar

2.5 Dagens arealbruk

Området benyttes som tradisjonelt gårdsbruk med skogsdrift.

2.6 Prinsipper for vern

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Registrert
automatisk fredet
kulturminne
(gravrøys) på
eiendommen, like
ved fylkesveien.

På eiendommen. Gravrøysa er i dag
sikret. Det må
evnt. fattes vedtak
om frigivelse av
kulturminnet.

Biologisk mangfold Eiendommens øvre
del er tilgrensende
Stordalen som har
stor verdi pga rik
edellauvskog, og er
del av Sandungåsen
naturreservat.

Tilgrensende, nordre
del.

Det bør
gjennomføres
registreringer av
biologisk mangfold
på eiendommen
før tiltak
planlegges.

Vassdrag Bekk. På eiendommen. Dagens turvei
følger bekken. Økt
bruk må tilpasses
kantsone.

Marka Eiendommen har
skogsområder.

Det foreslås
mindre
overnattingshytter
(tretopphytter) i
skogen.

Strandsonen Søndre deler av
eiendommen er

Det kan bli behov
for driftsbygninger
og parkering
innenfor 100-
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innenfor
strandsonen.

metersbeltet i
forbindelse med
gruvepark,
klatrevegg,
overnatting o.l.

Matjord På denne
eiendommen er det
ikke dyrka mark.

Samspill med
naboeiendom hvor
det planlegges for
kolonihager,
parsellhager og
besøksgård.

Ingen
konsekvenser.

Friluftsområder Turvei og
skogsområder med
gruve på
eiendommen.

Tiltaket sikrer
fremkommelighet
for turgåere, og
tilrettelegger for
alternative måter
å bruke skogen på
(klatring, gruvetur,
ridning,
kunstopplevelser,
komfortabel
overnatting).

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

6600 meter.  (Kiwi Klokkarstua)

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

6,7 km.

Adkomst fra offentlig veg 0 meter, eiendommen ligger rett ved
fylkesveien.

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

250 meter til bussholdeplass. Det er ikke
g/s-vei på strekningen fra eiendommen.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,

Eiendommen ligger i direkte tilknytning til
turområder i skogen med turveiforbindelse



12

og er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

og rett ved fjorden. Det er ikke
gangforbindelse ned til sjøen.

Avstand til strandsonen Eiendommen ligger innenfor 100-
metersbeltet. Fylkesveien ligger mellom
eiendommen og strandsonen.

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

x

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

x

Tiltaket som foreslås vil ikke føre til økt behov for sosial infrastruktur som barnehage eller skoler.
Tiltaket vil føre til økt biltrafikk frem til kollektivdekningen er bedret. Med tilrettelegging for
opplevelser i skog og natur, kan det også bli økt etterspørsel etter tilrettelegging for bruk av sjøen.
Strandsonen er privatisert på de delene som er nærmest eiendommen, men det er muligheter for
tilkomst til fjorden rett sør for eiendom 308/8 langs fylkesveien. Det kan bli behov for
trafikksikkerhetstiltak langs veien dersom mange krysser veien her, samt tilrettelegging for allmenn
ferdsel og bading i strandsonen.

2.8 Fareområder

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Hensynssone ras-skredfare på
øvre deler av eiendommen.

Plassering av for eksempel
tretopphytter må hensynta
potensiell rasfare.

Bruk av nedlagt gruve og
etablering av klatrevegg må
ivareta de nødvendige
sikkerhetstiltak mot ras.

Grunnforhold Marin strandavsetning og
mulighet for marin leire på
søndre deler av eiendommen.
Fjell på øvre deler.

Grunnforhold må undersøkes
før det kan bygges på nedre
del av eiendommen.

Overvann/flom Det er naturlig fall mot bekken.
Bekken ligger i god avstand til
bebyggelse. Det er få harde
flater på eiendommen, og
naturlig drenering til grunnen.
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Flo Avstand og terrengforskjell
gjør at eiendommen ikke er
utsatt for flo.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Det foreslås LNFR-formål på eiendommen, med spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. Innenfor
dette formålet faller tiltak tilknyttet turisme og reiseliv som overnatting, servering, klatrevegg,
småskala bedrifter som verksted (ref. Eksempelsamling LNFR-områder for spredt næring, Kommunal-
og moderniseringsdepartementet 2015-06-04). Om kommunen har andre synspunkt med tanke på
arealformål, er utbygger åpen for andre forslag.

Det foreslås etablering av ca 5 tretopphytter og fellesfasiliteter for disse, gruvekafé og utstyrsrom i
tilknytning til klatrevegg og gruve, verksted for smykkeproduksjon, muligens sorterings-
/pakkemottak for bær og sopp. Det er vanskelig å anslå antall m2 BRA næring før prosjektet er
skissert.

I dag er det ett bolighus på eiendommen som skal videreføres, med mulighet for utvidelse i form av
påbygg/tilbygg for ytterligere boenhet/overnattingsmulighet for gjestekunstnere og/eller evnt.
ansatte.

Det må sikres tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til atkomst.

2.10 Trafikk og adkomst

Dagens atkomst fra fylkesvei forutsettes videreført. Frem til kollektivtilbudet er tilfredsstillende, vil
tiltaket føre til økt trafikk.

2.11 Terreng

Det er bratt på tomta, men søndre del med atkomst fra fylkesveien er relativt flat og byggbar. Der
dagens bebyggelse er plassert, bør også ny bebyggelse plasseres. Skogsområdene er mer
utilgjengelige, men det er også poenget her – naturen og terrenget skal bevares. Tretopphytter skal
plasseres skånsomt og diskret i skogen med atkomst via tursti.

2.12 Tidsperspektiv

Planforslag for eiendom 308/8 skal legges frem for sluttbehandling i løpet av høsten. Når planvedtak
foreligger, ønsker utbygger å sette i gang med detaljregulering av øvre del av eiendom 308/8 med
hytter. Planlegging av eiendom 308/15 og 6 med Asker naturpark kan skje parallelt med øvre felt,
alternativt rett etter i påvente av ny kommuneplan. Utbygger ønsker å realisere alle planene i løpet
av kort tid, men det avhenger av planprosess.

2.13 Økonomi

Tiltaket vil kreve økonomiske investeringer, og dette er vurdert av utbygger.

2.14 Vedlegg

Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000
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Innspill til kommuneplanens arealdel, Asker kommune 
Hurum kommune har i mer enn 15 år hatt langsiktige utviklingsplaner for Storsand som et 

bærekraftig bolig-, nærings- og rekreasjonsområde. Gjennom prosessen med å dele 

områdereguleringen for Slottet, Storsand i to deler er det skapt usikkerhet om 

arealavklaringene som ligger i gjeldende kommuneplan skal videreføres.  

Storsand Utvikling mener det er viktig å fastholde den langsiktige arealavklaringen som 

ligger i kommuneplanens arealdel, også selv om kommunen forventer at utbyggingen på 

Storsand ligger fram i tid. 

Storsand Utvikling AS ønsker at gjeldende arealbruk på Storsand videreføres slik det er vist 

i gjeldende i kommuneplan for tidligere Hurum kommune i kommuneplanen for nye Asker 

kommune. 
B a k g r u n n  

Storsand et langsiktig satsingsområde på Hurum 

Tidligere Hurum kommune har over lang tid hatt langsiktige utviklingsplaner for Storsand, og 

visjonen er å utvikle Storsand som et bærekraftig bolig-, nærings- og rekreasjonsområde. 

Storsand skal utvikles som et nærmiljø, med Sætre som lokalsenter.  

Føringer for dette ble lagt i kommunedelplan for Storsand (2004) og fulgt opp i 

områdereguleringsplanen for Storsand bolig- og golfområde (2011) som legger til rette for 

utvikling av ca 1000 nye boliger oppe på Storsandplatået. Gjeldende kommuneplan for 

tidligere Hurum kommune, vedtatt høsten 2018, stadfester Storsand som et langsiktig 

utviklingsområde for Hurum. 
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Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for tidligere Hurum kommune viser store utbyggingsområder for 
boligutvikling på Storsand 
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Figur 2: Områdereguleringsplanen for Storsand bolig- og golfområde (2011) legger til rette for utvikling av ca 

1000 nye boliger oppe på Storsandplatået. 

 

Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand 

Grunneierne utarbeidet i samarbeid med Storsand Utvikling AS og Statens vegvesen forslag 

til en reguleringsplan for området Slottet for å avklare ny bruk av det tidligere sandtaket til 

utbyggingsformål, og legge til rette for en betydelig utvidelse av småbåthavna. Arbeidet ble 

påbegynt i 2015 og planen var på høring i 2018. Det foreligger ingen innsigelser til planen, 

men sluttbehandling ble satt på vent i påvente av avklaringer om vann- og avløp og tilhørende 

utbyggingsavtaler. 

Planene om et nytt løp i Oslofjordtunnelen aktualiserte utvidelse av moloen med 

sprengmasser fra dette arbeidet, og er bakgrunnen for at Statens vegvesen også har vært 

delaktig i planarbeidet. Det gamle sandtaket er i dag et sår i landskapet, og trenger store 

terrengbearbeidelser for å klargjøres som byggeområde. Masser fra det nye løpet i 

Oslofjordtunnelen kan åpne muligheter for å forme terreng og landskap for best mulig 

utnyttelse av arealet. 

Både på grunn av områdets størrelse og kompleksiteten i tema planen berører, var det 

ønskelig å få en samlet områdeavklaring for hele området. Formannskapet i tidligere Hurum 
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kommune vedtok på bakgrunn av dette å inngå en samarbeidsavtale med Storsand Utvikling 

AS om utarbeidelse av en områdereguleringsplan for Slottet på Storsand.  

Formålet med områdereguleringen er å sikre samordnede og helhetlige arealavklaringer for ny 

bruk av det gamle sandtaket til boliger, eventuelt i kombinasjon med fritidsboliger på nedre 

nivå, virksomheten knyttet til båthavna og utbygging av ny molo.  

 
Figur 3: Forslaget til områdereguleringsplan for Slottet, Storsand 
 

 
Figur 4: Flyfoto av området 

 

Områdeplanen deles 

Planforslaget for Slottet, Storsand legger til rette for å ta i bruk store mengder steinmasser fra 

nytt tunnelløp under Oslofjorden til ny molo og arrondering av terreng i massetaket.  

Det er nå endelig besluttet at Oslofjordtunnelen løp to skal realiseres, og Statens vegvesen 

(SVV) ønsker en avklaring av de områdene som skal ta imot masser fra nytt tunnelløp.  
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I kommuneplanens samfunnsdel er det gjort vurderinger av fremtidige satsingsområder, 

herunder boligutvikling. Utviklingen av Storsand ligger her en stund fram i tid, og Asker 

kommune ønsker derfor ikke å ta stilling til reguleringen av boliger på Slottet, Storsand før 

kommuneplanens arealdel er vedtatt.  

For å imøtekomme SVVs behov for avklaringer, har kommunen derfor valgt å dele planen i 

to, og klargjøre de delene av reguleringsplanen som legger til rette for mottak av masser, 

herunder molo for ferdigbehandling.  

Videre behandling av del 2 (resten av planen med utvikling av boligområder) vil avvente en 
konklusjon om arealbruk som foreligger først når kommunestyret har vedtatt ny 
kommuneplans arealdel. 
 

I n n s p i l l  t i l  k o m m u n e p l a n e n s  a r e a l d e l   

Opprettholde Storsand som utviklingsområde 

Asker kommune har bedt om innspill til kommuneplanens arealdel som er under arbeid. 

Storsand Utvikling AS ønsker at gjeldende arealbruk på Storsand videreføres slik det er vist 

i gjeldende i kommuneplan for tidligere Hurum kommune i ny kommuneplan for nye Asker 

kommune. 

 

Tidligere Hurum kommune har over lang tid – i mer enn 15 år - hatt langsiktige 

utviklingsplaner for Storsand, og det er lagt ned et stort plan- og utredningsarbeid både av 

kommunen og private aktører for å sikre en utvikling av Storsand som nærmiljø, med Sætre 

som lokalsenter. 

Gjennom prosessen med å dele områdereguleringen for Slottet i to deler er det skapt 

usikkerhet rundt de arealavklaringene som ligger i gjeldende kommuneplan, og hvorvidt disse 

skal videreføres. 

I nylig vedtatt samfunnsdel for Asker kommune går det fram at det skal bygges boliger på 

Storsand, selv om det forventes å være langt fram i tid.  

Selv om kommunen pr nå ser utviklingen på Storsand langt fram i tid, vil det i slike 

framskrivinger være usikkerhet om boligbehovet, og forutsetningene kan også endre seg. Et 

av kommunes delmål er at alle innbyggere har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger til 

en overkommelig pris. I dette perspektivet er det viktig å ha en romslig tomtereserve i 

kommuneplanen, slik utviklingen av Storsand kan bidra med, og som Hurum kommune har 

arbeidet i mange år med å legge til rette for. 

Storsand Utvikling er i dialog med utbyggere som er svært interessert i å være med på en 

videre utvikling av Storsand som bolig-, nærings og rekreasjonsområde, og det er viktig å 

stadfeste utbyggingsområdene i ny kommuneplan for å videreføre denne langsiktige 

prosessen.  

Det er både tid- og ressurskrevende prosesser å lage planer og tilrettelegge nye områder for 

utvikling. Det er viktig at kommunen nå kapitaliserer på det planarbeidet som er gjort og de 

langsiktige strategiene som er lagt for å sikre utvikling av Storsand ved å opprettholde 

gjeldende arealbruk i ny kommuneplan. 

 

 

MVH 

Storsand Bolig as 

 

Kjell Vidar Nygård 

Styreleder 
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Arialinnspill til kommunedelsplanens arialdel for Asker 2021 til 2033.

Vi sender med dette vårt innspill med forslag om å endre regulering av nordre del av 246/1 til adkomstvei i
henhold til vedlagte plantegning. (Vedlegg 1)

Begrunnelse for omregulering fra LNFR arial for en begrenset del av eiendommen 246/1 til adkomstvei:
Eiendommen Volloddveien 1 har tinglyst rett til adkomstvei i grunnboken, men da under den opprinnelige
eiendommen 246/1. 
Denne tinglyste retten er vesentlig eldre en Kommunedelsplan for Båstø, Kommuneplan for Røyken kommune
og Reguleringsplan for Høvikvollen.
Grunneier av 246/1 Toril Høvik Roe slutter seg til dette forslaget til omreguleringen som er i tråd med tinglyste
rettigheter.

Det ble etablert en anleggsvei høsten 2019 for å tilknytte Volloddveien 1 til et nyttopprettet vann og
avløpsanlegg.
Anlegget er nå overført til Asker Kommune for videre forvaltning. 
Vi ber om at søknadsfristen til en ettergodkjenning av etablering av adkomstvei til hytte (ref ALYNGROT
S20/5320) gis utsatt frist til behandlingen av komunedelsplanens arealdel for Asker er besluttet.

Volloddveien 1 ligger langt unna avløpsrør med naturlig fall, og har derfor fått egen avløpskum med
pumpestasjon.
Anleggsveien har vist seg å være helt nødvendig for å kunne føre tilsyn og vedlikehold med pumpestasjonen.
Dette fordi kummen ligger i umiddelbar nærhet til en bekk. Vår og høst flommer bekken og renner ned i
kummen. 
Dersom pumpen er ute av drift vil resultatet bli at bekken tar med seg kloakk ut i kjernet, som ligger kun 9
meter fra kummen. 
Bekkens naturlige løp går ned i kjernet. Kjernet er en del av friluftsområde med en flott fauna av fugl og fisk.
I tillegg er det for lang avstand og for stor høydeforskjell til at en septikkbil når kummen. Det vil i så fall
forutsette spesialutstyr.

Omreguleringen av området vil gi adkomst til ambulasen og brannvesen til Volloddveien 1. 
Tre av de fire rettmessige brukerne av Volloddveien 1 er bevegelseshemmet.
Eier av Volloddveien 1 har kun elbil. Det er ikke mulig å lade elbil noe sted i nærheten, men det er nylig
etablert ladestasjon på Volloddveien 1.

Grunneier av 246/1 driver skogbruk, men eier trekanten som grenser til 246/173 og 246/191. Denne av delen
av 246/1 er regulert som fritidseiendom, men har ingen tilgang annet enn over LNFR området.
Forslaget er at reguleringsplanen gir rom for adkomstvei for Volloddveien 1 som opparbeides tilsvarende
Skogfaret.

Forslaget til omregulering er ikke i strid med grunneiers skogdrift.
Forslaget til omregulering vil bidra til bevaring av naturmiljø ved at eiere av 246/173 sammen med eier av
246/1 jevnlig kan sikre området mot lekkasje av kloakk.
Forslaget til omregulering vil bidra til å gjøre friluftområdet mer tilgjengelig da adkomstveien vil være i flukt



Forslaget til omregulering vil bidra til å gjøre friluftområdet mer tilgjengelig da adkomstveien vil være i flukt
med terrenget. Stien som er stiplet på Asker-kartet er totalt igjengrodd (se bilde 1 0g 5).
Den har reelt sett ikke vært i bruk på mange år. Til sammenligning bilde 4 og 6 viser beskaffenheten stien øst-
vest, og bildene 7 og 8 viser stien nor-syd som er mye brukt.

Bilde 8 viser også at stien går over eiendommen 246/173. Denne stien er faktisk definert som en Kyststi, men
finnes ingen avtale, rett eller ekspropiering som gir Asker kommune anledning til å benytte eiendomme på
denne måten.
Under forutsetning at omreguleringen av det begrensede området til vei blir tatt tilfølge er eier av 246/173
positivt innstilt at kyststien oveiendomme blir der den er.  

Vennlig hilsen/Kind regards
Robin Alexander Wold
Daglig leder/CEO
robin.wold@outlook.com

Mob: (+47) 90 13 10 90
________________________________________

Sunn Verdiforvaltning AS
Solbakken 9
N-3475 Sætre
Tel:  (+47) 90 13 10 90
Robin Alexander Wold
robin.wold@outlook.com

mailto:robin.wold@outlook.com
mailto:robin.wold@outlook.com
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Til Asker kommune 
kommuneplanen@asker.kommune.no 
           15.09.2020 

Verpen - gnr 353/bnr 13 med flere 
Innspill til kommuneplanens arealdel med frist 15.09.2020 
 
Vi viser til kommunens hjemmeside der det er varslet oppstart om arbeid med kommuneplanens 
arealdel. 
 
Eiendommene våre som vi har innspill til, tilhører Wærpen gård og ligger i området ved Sandspollen 
sør for Sætre, tidligere Hurum kommune. På denne gården driver vi gårdsturisme. Gården har i dag 
ca 70 sengeplasser som går i utleie store deler av året. I tillegg leies det ut bygninger tilknyttet gården 
til private arrangementer.  Det er også en enkel båthavn med ca 80 båtplasser. Båthavna har per i 
dag ikke noe servicetilbud til de som leier, annet en mulighet for utendørs vinteropplag på det som er 
parkeringsplass om sommeren. Gårdens ressurs har alltid hatt tilknytting til fjorden med fiske og 
sjøen som transportvei. Her inkludert tidligere skipsfart og handel som fortsatt er en daglig 
virksomhet.   
 
Som eiere ønsker vi å utvikle vår gårdsturisme, bygge ut boliger og bistå med arealer til nødvendig 
infrastruktur til dette attraktive området i Asker kommune: 
 
Kystbruk/landbruk med gårdsturisme 

- Offentlig badestrand 
- Gangvei til badestrand tilrettelagt for allmenheten 
- Hyttefelt og bobilparkering 
- Kajakk/kanohotell  

 
Boligdel 

- Utvidelse av eksisterende boligfelt 
 
Samferdsel 

- Bussholdeplass 
- Ny gang- og sykkelvei 

 
Miljø og avløpssanering 

- Rensing av kloakk fra eksisterende og nye boligfelt. 
 
Status dagens arealdel av kommuneplanen for våre eiendommer 
Vi er i prosess med å etterkomme den ønskede utvikling av området stadfestet i kommuneplanen til 
Hurum kommune. Alle våre innspill i dette dokumentet er naturlige fremtidige arealdisponeringer i 
tillegg til allerede stadfestet fremtidig bruk, som naturlig nok ønskes oppretthold for forutsigbarhet i 
Asker kommunes viktigste styringsdokument.  
 
Innspill: Alle gjeldene kommuneplans arealformål og bestemmelser ønskes opprettholdt og 
videreført for våre eiendommer.   
 
 
Innsendte forslag til detaljreguleringsplaner 
Det foreligger et innsendt og komplett planforslag for deler av dette område utarbeidet av Hille 
Melbye arkitekter for Skjærlagsåsen Utvikling AS, som også undertegnede er medeier i. Planforslaget 
var til første gangs behandling i Planutvalget i Hurum kommune 10.09.2019, med ble utsatt som 

mailto:kommuneplanen@asker.kommune.no
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følge av kommunesammenslåingen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum 
kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for: 

 Utvidelse av småbåthavna med omtrent det dobbelte, med oppdaterte krav til etableringen. 

 Gårdsturisme som er etablert i området sikres og kan videreutvikles. 

 Bygge en ny båthall og nye lagerbygg til båtopplag. 

 Eksisterende bygninger kan fortsatt ha den bruk de er godkjent til. 

 Tilbygg til hovedhus på Holmen og frittliggende bod til driften av denne bygningen. 

 Ny utfartsparkering avlaster veiene i området for uønsket parkering og sikrer samtidig at området 
gjøres tilgjengelig for de som velger å benytte bil eller sykkel i forbindelse med friluftsliv i båt eller 
på land. 

 Friluftslivinteressene og kyststien sikres i tråd med kommuneplanen. 

 Naturverdiene sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen. 

 Kulturmiljøet sikres bedre enn i gjeldende plan og kommuneplanen. 

 Opparbeidet sti fra utfartsparkeringen til småbåthavna sikres i planen. 
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Illustrasjon nr. 1: Illustrasjonsplan fra planforslaget for Sandspollen småbåthavn og næring som viser 
utvidelsen av flytebryggene med grått og med ny bebyggelse/tiltak som er tekstet.  
Fra samme forslagstiller foreligger det også et innsendt planforslag (innsendt august 2019) for et 
rekkehusområde på Skjærlagåsen i tråd med gjeldende kommuneplan for Hurum. Hensikten med 
planen er å legge til rette for: 
 

 Bygging av ca 57 rekkehus og 2 eneboliger eller en tomannsbolig med høy bokvalitet. 

 Etablere nærlekeplass, kvartalslekeplass og ballplass. 

 Regulere alt areal som ikke er vei og bolig til allment tilgjengelige friområder. 

 Dagens Sarabråten blir bilfri turvei. 

 Legge om eksisterende og tilføre nye snarveier og stier i planområdet. 

 Nye boliger på Skjærlagåsen og eksisterende bebyggelse i Sarabråten får en veistandard og 
trafikksikkerhet i henhold til kommunens veinormal. 

 Etablere nye boliger med kommunalt vann- og avløp. 

 Frigi registrerte kulturminner til utbygging. 

 Regulere eiketre til bevaring. 
 
Innspill: Vi ønsker at kommuneplanens arealdel opprettholdes for disse to planområdene og at den 
gode prosessen vi har hatt med Hurum kommune for å få fremmet disse planforslagene skal 
videreføres i Asker kommune slik at vi fortsatt har to planforslag som er i tråd med 
kommuneplanen. 
 

 
Illustrasjon nr. 2: Flyfoto med planområdet for rekkehus inntegnet. Det er dyrket eller dyrkbar mark i 
planområdet og boniteten er lav. 
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Illustrasjon nr. 3: Foto sett fra Tangen som viser Skjærlagåsen etter utbygging. 
Kystbruk/landbruk/gårdsturisme 
Som eiere og utviklere av Verpen gårdsturisme har vi flere innspill som bygger opp under og utvikler 
innsendte planforslag ytterligere.  
 
Nordre del av Sandspollen er omfavnet av privatiserende fritidseiendommer med private 
bryggeanlegg og inngjerdede eiendommer, enkelte ut i vannkanten. Det er besynderlig at private 
interesser skal gå foran muligheten for allmenn ferdsel i strandsonen. Som største grunneier i 
området ønsker vi å ta ansvar for, i sosialdemokratisk ånd, å sikre felleskapets tilgjengelighet til 
nordre del av Sandspollen ved å tilby de ledige ressurser vår eiendom har til allmenn bruk.   
 
Som vist på illustrasjonen under ber vi kommunen vurdere anleggelse av offentlig badestrand opp til 
200 meter. Nordre del av Sandspollen mangler i dag et slikt tilbud til allmenheten, samtidig som den 
eksisterende offentlige badestranden som er etablert i Sandspollen med stupetårn har vanskelig 
tilgjengelighet over land og kun sol om formiddagen sommerstid.   
 
Det kan etableres kano og kajakkhotell i tilknytning til det gamle naustet. 
 

 
Illustrasjon nr. 4: Viser ny sandstrand, sti, hytter, bobilparkering og kano/kajakkhotell 
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I sammenheng med etablering av offentlig badestrand ønsker vi å utvikle eksisterende sti langs 
nordre deler av Sandspollen. Videreføre den på utsiden av demningen til den gamle isdammen. Den 
vil da kunne legges stort sett på samme høyde med minimale forskjeller i stigningsforhold fra 
Båthavnen og til badebukten. Denne gangstien vil kunne gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede 
dersom den gruslegges eller asfalteres. Legger en sand over hele bukten vil badestranden også bli 
tilgjengelig fra broen ut til 353/18.  
 
Videre ønsker vi samarbeid med kommunen for å utnytte den kapasitet som området har til parkering 
rundt fremtidige båtopplagshaller om sommeren. Dette vil gi betydelige parkeringsarealer for å legge 
til rette for adkomst til sjø og badeliv over land.  
 
For å øke besøkskapasiteten ytterligere ber vi kommunen vurdere muligheten for etablering av noen 
minimalistiske moderne utleiehytter i skråningen bak fritidsboligen på 353/523. Her er det solfylt og 
tilbaketrukket, men samtidig nært sjø og badeliv.  
 
For ytterligere allmenn bruk ber vi kommunen vurdere etablering av bo-bil parkering på 353/17.  
 
Slik vi ser det vil disse tiltakene være en gavepakke til Nye Asker kommune hvor vi sammen vil skape 
et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn.  
 

 
Illustrasjon nr. 5: Ønskede endringer vist på gjeldende kommuneplankart. 
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres sandstrand, turvei med 
universell utforming, sesongbasert utfartsparkering på landområdet til småbåthavna, kano og 
kajakkhotell, utleiehytter og bobilparkering slik som vist på illustrasjonene over. 
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Illustrasjon nr. 6: 
Hvamodden badestrand 
ytterst på Nesøya. Et godt 
eksempel på hvordan det 
kan bli i nordre Sandspollen. 
Fotokilde: Visit Greater Oslo  

Utvikling av nye boliger på Verpen 
Asker kommune trenger gode bomiljøer for de mange og ikke for de få. Verpen er et område hvor 
flere kan få bedre livskvalitet og levekår med nærhet til friluftsliv, aktiv livstil og med fokus på 
bærekraft. I Asker kommunes arealplanlegging blir det naturlig å trekke inn nasjonal infrastruktur og 
transportplanlegging, hvor Verpen blir et strategisk viktig utviklingsområde i forbindelse med 
utvidelse av E134 vedtatt av Stortinget.  
 
Vi ber Asker kommune vurdere området markert med gult på illustrasjon under, inntatt som 
boligområde. Området rundt etablerte boliger i Verpen har ledig kapasitet til fortetting og utvidelse 
mot eksisterende veisystemer. Deler av området ligger skjult bak koller og vegetasjon. Noe som vil 
redusere innsyn fra fjorden. Her tenkes lav bebyggelse med flate tak som vil skille byggeskikken, men 
harmonere med det gamle og etablerte.  
 

 
Illustrasjon nr. 7: Forslag til utvidelse av eksisterende boligområde. 
 
Kvalitetene er opplagte med nærhet til sjø, friluftsliv og E134. En utvidelse av boligområdet vil gi 
naturlige syngerier til området gjennom bærekraftige boløsninger, transport og styrking av 



7 

 

kollektivtilbud. Med bærekraftige boløsninger siktes det til muligheten for selvdyrking og 
selvforsyning fra nærområdets ressurser. Det blir naturlig å se på bil og sykkelkollektiv for hele 
Verpenområdet, hvor trafikken kan reduseres fra både ny og eksisterende bebyggelse. Sees dette i 
sammenheng med nasjonale transportplaner for E134 med et press for et utvidet kollektivtilbud, kan 
Søndre Asker få et boligområde 45 minutter fra Oslo sentrum med buss.  
 
Videre vil en utvidelse av boligområdet gi økt fordeling av igangsatt prosjektering av avløpssanering, 
fra eksisterende boliger og området for øvrig. Vi ser her for oss et offentlig privat samarbeid med å få 
stoppet direkte tilførsel av urenset kloakk ned i Sandspollen.  
 
Vi vil også påpeke at Verpen er et fantastisk sted for barn å vokse opp, og bare en kort og trygg 
sykkeltur unna skolen og Sætre. 
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at boligområdet i Verpenveien utvides slik som vist 
på illustrasjon nr. 7. 
 
Samferdsel 
Vi ber kommunen vurdere å flytte endestasjonene fra Sætre /Petterstua til Verpen. Her kan bussene 
snu eller kjøre videre langs E134 og utover Hurumlandet. Gjennom den naturlige videreutvikling av 
Sætre Sentrum og Øra, vil det komme behov for ny bussterminal i området. Verpenområdet blir et 
strategisk viktig samferdselsområde for Nye Asker kommune, både lokalt for Sætre-Storsand, men 
også for hele kommunen med en naturlig avlastning av Røykenveien.  
 
Noen av fordelene ved å anlegge buss- og pendlerparkering på Verpen: 
 
- Styrke næringsgrunnlaget til industriområdet og sikre mulighetene for bærekraftig transport av 

besøkende og beboere til Verpen og Sandspollen.  
- Allmenheten vil kunne ta buss fra Oslo Sentralbanestasjon til Sjø og badeliv i Verpen og 

Sandspollen.  
- Beboere i området vil få fullgod bussforbindelse til omverden, med raskeste vei til Oslo fra 

Søndre Asker på 45 minutter.  
- Trafikk fra Søndre Asker til Oslo vil kunne ledes gjennom Oslofjordtunellen og avlaste 

Røykenveien.  
- Bedre levekår og økt samfunnsøkonomisk gevinst gjennom redusert reisetid for pendlere bosatt i 

Sætre-Storsand området.  
- Tryggere av- og påstigning for barna som tar skolebussen og alle andre også. 
 
Nedenstående kart viser områder som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering. 
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Illustrasjon nr. 8: Verpenkrysset har strategisk plassering både i forhold til Oslofjordtunnelen og det 
lokale veinettet. 
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Illustrasjon nr. 9: Områder ved Verpenkrysset som kan brukes til bussholdeplass og pendlerparkering.  
 
Innspill: Kommuneplanens arealdel endres slik at det kan etableres bussholdeplass, bussparkering 
og pendlerparkering slik som vist på kartutsnittene over. 
 
 
Ny gang- og sykkelvei 
I forbindelse med planforslaget for nye boliger på Skjærlagåsen krever kommunen at det settes inn 
rekkefølgekrav for etablering av ny gang- og sykkelvei fra Verpen til der dagens gang- og sykkelvei 
ender. Illustrasjonen nedenfor viser den traseen som barna bruker i dag og som også er en del av 
Kyststien. Den går delvis på gruslagt gangvei og delvis på adkomstveien til noen få boliger. Med 
relativt enkle grep kan dette bli den beste løsningen for ny gang- og sykkelvei og medfører lite 
inngrep i terreng og natur. Se kart neste side. 
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Illustrasjon nr. 10: Forslag til plassering av ny gang- og sykkelvei mellom Verpen og Sætre, markert 
med gult. 
 
Innspill: Vi foreslår at det i kommuneplanen legges inn en ny gang og sykkelvei plassert slik som 
vist på kartet over. 
 
 
Miljø og avløpssanering 
I forbindelse med planforslaget for rekkehus på Skjærlagåsen har vi startet arbeidet med å se på 
konkrete løsninger for et alternativt avløpsanlegg og en studie i å sanere avløp fra eksisterende 
boliger. Dette vil sammen med nye boliger bringe kostnadene til akseptable beløp. Her ser vi for oss 
et privat offentlig samarbeid hvor dagens frie utløp av kloakk til Sandspollen blir brakt i opphør. 
 
Fra kommuneplanens planprogram:  
«Teknisk infrastruktur  
En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann- og avløpssystemet, er mange steder i 
kommunen helt nødvendig for videre bolig- og næringsutvikling. Valg av tekniske løsninger og 
kostnader er i mange områder uavklart. Tilgang til god og klimavennlig infrastruktur vil være 
avgjørende for prioritering av utbyggingsområder. Nødvendige rekkefølgebestemmelser må 
innarbeides i kommuneplanen.» 
 
Innspill: Vi foreslår at kommuneplanen prioriterer områder der det er initiativ og konkrete 
plansaker på gang, for å inngå et privat/offentlig samarbeid som også medfører sanering av 
eksisterende private avløpsløsninger som er et miljøproblem.  
 
Mvh 
Harald Wærpen 
Verpenveien 32 
3475 Sætre 



Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:

Sendt: 15.09.2020 21:25:46
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill

Melder inn Store åros Vei 38 som i tråd med vedtatt samfunndel for kommuneplan blir definert å være
innenfor sentrumsformål i åros.

Vi er i pågående dialog med Stake Eiendom AS, om felles prosjektering av infrastruktur på området. Vi har
allerede en sak lagt i bero på eiendommen i kommunens arkiver, og ser fram til å jobbe videre med denne så
snart prosjektering av infrastruktur er på plass.

Vi mener også det er viktig at fokus på miljøvennlig kollektivtransport blir løftet videre, og er glade for at det er
tilrettelagt for dette i samfunnsdelen. Med store utbyggingsområder i kort gangavstand til brygge, så finner vi
ferge som meget hensiktsmessig.

Videreføring av tidligere planer er viktig at gjennomføres, slik at det er forutsigbart for utviklere å bidra i
stedsutvikling.

Mvh
Audun Follerås
Ageco Holding AS

Avsender:
Audun Follerås
audun@ageco.no
46967722

Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon
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