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Innspill til
kommuneplanens arealdel
2022 - 2034
Tofte lokalområde

VibekeSolberg
Høgdaveien48
1482 Nittedal

Oslo,31.08.2020

Innspill til Askerkommuneskommuneplanangåendekyststien Tofte –Rødtangen–Holmsbu,
fortetting og sprenging.

Kyststien
Vi har hytte i Holmsbu,i Bugtegaten35, en hytte som har vært i vår familie i tre generasjoner.Dette
er vårt ferieparadis,med rolige omgivelser,dyr-og fugleliv og fantastiskvegetasjon.
De sisteårene har flere av våre hyttenaboerbyggetnye hytter, noe som har medført mye
anleggsarbeid.Vi har gått med på at kyststienutenfor vår tomthar vært omgjort til midlertidig vei i
byggeperiodene.Nå er disseperiodeneover for lengst,men veien er ikke tilbakeført til sti. Våre
naboerhar, gjennomgrunneier,ønsketå gjørestien om til permanentvei, men har fått negativt svar
på dette fra tidligere Hurum kommune.
Vårenaboerhevderdet ikke er tilstrekkeligmed parkeringsplasser,
og ønskersegav den grunn vei. Vi
ser at den fellesparkeringsplassen
nestenalltid har ledigeplasser,og her disponererhver hytte sin
parkeringsplass.Vår vurderinger derfor at det er tilstrekkeligmed parkeringsmuligheterfor alle som
har hytter i området.
Vi mener at denne delen av kyststienbør forbli uberørt avflere grunner.Det viktigste er at en sti er
hyggeligerefor flere, og atvegetasjonenkan få vokseuten forstyrrelser.I tillegg gir en sti et fredelig
og trygtmiljø. Vi ser ogsåat dennelille stistumpener det som hindrer gjennomkjøring
Bugtegaten/Holmsåsen,
og ser med skrekkpå trafikkøkningendersomdet åpnesfor å gi
dispensasjoner.
Vi har vært i kontakt med grunneier,KristinBlichfeldt,flere gangerfor å få en oppklaringom når
stien skaltilbakeførestil sti, men har ikke fått klare svar.Nå håper vi at Askerkommunetar tak i
dette når kommuneplanenskalrevideres.

Fortetting
Noe annet vi har observertde senesteårene,er den voldsommefortettingen som har skjeddi
området. Vi som har hytte ned mot sjøenoppleverstadigstørre vannføringfra bekkene,og har
forundre ossover at Hurum kommunehar ønsketå belastemiljøet så voldsomtover kort tid.
Ogsåi år har grunneiernei området søkt om å leggenye tomter ut for salg.Når tomtene
tilgjengeliggjøresfor bygging,blir alt av vegetasjonfjernet. Vi ser for ossat dette er belastendefor
alleredeeksisterendehytter lengrened, vannføringenog artsmangfoldeti området.

Sprenging
I forbindelsemed nevnte utbyggingog riving av eksisterendehytter, har det de senesteåreneblitt
gitt tillatelse til å sprenge.Vi oppleverdette som en nærmestgroteskinngripeni naturen; man gjør
uoppretteligeskaderpå et område.

For osshengerde tre ovennevnteinnspillenesammen.Sprengingenog nybyggingengjør at områdets
særpregforringesog utsettes for større belastning.Kyststienblir mer og mer preget av vei, svære
nybyggog sprengteeiendommer.Artsmangfoldetskyvesut for å tilfredsstille mennesketsbehovfor
mye plass.Vi håper Askerkommuneser byggeplanerog miljøplaneri en større sammenhengenndet
vi oppleverat Hurum kommunehar gjort de senesteårene.

Dengule linjen markererden lille delenmellom Bugtegatenog Holmsåsensom fortsatt kan defineres
som sti.
Kilde:https://www.google.com/maps/place/3482+Tofte/@59.5643478,10.4293287,283m/data=!3m
1!1e3!4m5!3m4!1s0x4641492d5c8f7919:0x54b7f7b28028d8c2!8m2!3d59.5416615!4d10.5575286

Vennlighilsen
Vibekeog EspenSolberg
Bugtegaten35, Holmsbu

HUSEBYKOLLEN
HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006

Dette dokumentet sendeselektronisktil post@asker.kommune.no

Askerkommune
Katrineåsveien
20
3440Røyken
post@asker.kommune.no

Husebykollen,31.07.2020

Høring: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel.
Innspill til planprogrammet.
HusebykollenHytteeierforening
visertil
https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder
det inviterestil å gi innspilltil
forslagtil planprogramfor Kommuneplan
forAsker2020–2032
Arealdelen.
Vi refererertil vårt innspilltil kommuneplanens
samfunnsdel,
datert28.02.2020:
Høring:
Kommuneplanens
samfunnsdel.
Innspilltil planen
(vedlagt).
Kommentarenei det følgendetar hensyntilvedtakenei formannskapet
12.05.2020.

Om planprogrammet
Bærekraftmålene
I forslagettil planprogramside6 anføresdet at
«Asker er første kommune i verdenssammenheng som implementerer FNs bærekraftsmål i kommunens
mål gjennom kommuneplanens samfunnsdel»

Somanførti vårt innspilltil kommuneplanens
samfunnsdel,
er det vanskeligå se«enrød tråd»
fra FNs bærekraftsmåltildenneplanenshandlingsdel.
I forslagettil planprogramfor arealdelen
er FNs bærekraftsmålheller
ikke tydeliggjort,selvom prinsippenefor vern (side13) kanleses
som implementering
av bærekraftmål
nr. 15.
Vi savner
konkrete
koblingertilbærekraftmålene
i plandokumentene,
slik at den«røde
tråden»fremstår
tydeligere.

Vernav natur, kultur og landskap
Planprogrammets
prinsipperfor vern lover bra,og forhåpentligvisvil prinsippenefølgesi
konkretesakerder næringsinteresser
fremmespå bekostningav natur,kultur og landskap.Det er
derfor viktig at fagutredninger
og temakartikkeblir ståendesomseparate«øyer»,
menat
utredningerog kart klarerå fremvisef.eks.kombinasjoneravverneinteresser
somangårbåde
natur,kultur og landskap.Det kanværeområdersomhar verneverdige
naturtyper,naturmangfold,kulturminnerog turområdersomhver for segkanbetraktessomav mindrebetydning,
mensomtilsammengjør områdetbetydningsfulltog dermedkreververn.
Vi foreslårat
planprogrammet
legger
til retteforenhelhetlig
vurdering
avområdersulike
verneaspekter
som
tilsammen
gjørområdet
betydningsfullt
ogdermedkrever
vern.
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HUSEBYKOLLEN
HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006

Hytteeierforeningensanliggende
HusebykollenHytteeierforening
organiserer17eiereav fritidsboligerpåHusebykolleni Filtvet.
Foreningensformål er bl.a.å ivaretaeiernesfellesinteresser,
bidratil et godt fritids-/friluftsmiljø i områdetHusebykollensamtrepresentere
i foreningssaker
overfor grunneiere,
kommunen,
pukkverket(Hurum PukkAS)o.a.
Foreningensmedlemmereierfritidsboligeri Husebykollenog har naturligeinteresseri sterk
motsetningtil det nærliggende
åpnesteinbruddet(råstoffutvinning)
sommedutvidelservil rasere
og ødelegge
natur,landskapog kulturminner–og er til skadefor friluftsliv, rekreasjonog
naturopplevelser.
Vi er kjent medat det pågåretarbeidmedreguleringsplan
for næringsområdet,
samtidigsom
sprengningog masseuttak
pågår.Ipåvente av denvarsledestrategiplanfor masseforvaltning
som
formannskapet
12.05.2020
vedtokutarbeidet,vil Hytteeierforeningen
anmode
omat tiltakshavers
utvidelser
avsteinbruddet
stanses
ogreguleringsplanarbeidet
settes
påvent.
Denneanmodningenerbasertpå forhåpningenomat en strategiplanfor masseforvaltningog
råstoffutvinningvil kunneresulterei en annenarealdisponering
enn denforeliggende,dvs.bruk
av LNF-definisjonen.En tilbakeføringtil LNFvil konkretisereog virkeliggjørekommunens
prinsipperfor vern.
Planprogrammet
forarealdelen
børstadfeste
at arealdisponeringene
foretatt
avdetidligere
trekommuner
skal
revurderes
slikat deoppdateres
meddennyekommunens
prinsipper
forvern.
Med vennlighilsen,
Kjell Sollund
Styreleder
HusebykollenHytteeierforening
Organisasjonsnummer
918121927
Epost:post@husebykollen.org

ÅgeBorg-Andersen
Epost: aageba@coherence.no

Dettedokumentet
erelektronisk
godkjent
ogsendes
utenhåndskrevet
signatur.
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Terje Vernly
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Hurum Sportsskytterklubb
Adresse: Postboks 43, 3476 Sætre
Telefon: 98228173
E-post: styret@hurumssk.com

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

X - Idrettsanlegg

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Hurum Sportsskytterklubb har i flere år arbeidet med å få til et gjenbruk av forsvarets skyte
og spreningsningfelt i Avgrunnsdalen i form av et sivilt skyteanlegg for sportsskyting.
Avgrunnsdalen ligger avsides og er spesielt godt egnet som skyteanlegg pga måten støy fra
området går rett oppover i stedet for utover mot boligstrøk.
Tidligere Hurum kommune vedtok at Avgrunnsdalen skulle brukes til skyting i 2016, forslag til
omregulering ble laget og lagt ut for høring i 2018. Da kommunestyret skulle vedta planen
for annen gang ble den forkastet selv om ingen hadde noen innsigelser. Ingen føringer for
videre fremdrift ble gitt.
Askers sportsskyttere og jegere vil kunne nye svært godt av et skyteanlegg i Avgrunndalen.
Se kartutsnitt på neste side.
Hurum Sportsskytterklubb leier i dag bygningsmassen i Avgrunnsdalen og vi utfører
nødvendig vedlikehold uten kostnader for kommunen. Dette i håp om at området kan brukes
skal politikerne i Hurum kommune har vedtatt.
Mvh. Terje Vernly, leder Hurum Sportsskytterklubb

Innspill til kommuneplanensarealdelfra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Åge Borg-Andersen
Eventueltorganisasjon/lag/ foreningdu representerer:
HusebykollenHytteeierforening
Adresse:Oreveien
10,3440Røyken
Telefon:92014107
E-post:aageba@coherence.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lageavkryssing,
hvormankanvelge
ettellerfleretemaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone
/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x

x
x
x
Tilbakeføringtil LNFområdei
Husebykollen.

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Påde påfølgendesiderer det kopiertinn Innspilltil kommuneplanens
arealdel:
Arealbruki ogved
Husebykollen,
FiltvetfraHusebykollenHytteeierforening.
Innspillethar referansetil vedleggsommedfølgerpdf-versjonenav dokumentetsomsendestil
post@asker.kommune.noog
kommuneplanen@asker.kommune.no.

Askerkommune
Katrineåsveien
20
3440Røyken
Husebykollen,28.08.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel.
Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet
Vi visertil https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder
det inviterestil å gi
innspilltil Kommuneplan
forAsker2020–2032
Arealdelen.
Vi vil meddetteinnspilletfølgeopp, og refereretil, vårt innspilltil kommuneplanens
samfunnsdel,
datert28.02.2020:
Høring:Kommuneplanens
samfunnsdel.
Innspilltil planen(vedlagt,
Vedlegg1) og
innspillettil Planprogrammet
forkommuneplanens
arealdel,
datert31.07.2020
(vedlagt,Vedlegg2).

Innspillet
Når Askerkommunenå skalutatbeidekommuneplanens
arealdel,foreslårvi at kommunestyret
vedtartilbakeføringtil LNF avet nærmereangittområdeav Husebykolleni Filtvet somi 2015ble
omdefinerttil næringsområde.
Områdethaddeinntil 2015arealformålLNF, menble omgjorttil
arealformålnæring/råstoffutvinning
medformålmasseuttak.
Resultateter at det nå planlegges
for
et steinbruddpå nærmere200mål i arealog en dybdepå opptil 75 meter,dvs.en skogkleddås
omgjorttil et skremmende
stort, dypt krater.
Dette vil væreen irreversibelødeleggelse
av et verdifulltområde,i konflikt medforhold knyttettil
bådenatur,kultur,miljøogfriluftsliv.I områdetfinnesviktigenaturtyperog kulturminnerfra 1700tallet,og turstierlangssporetterdennevirksomheten.Ved en tilbakeføringtil LNF vil disse
verdienekunnebeståfor ettertiden,og Askerkommunevil berømmesfor å ha forhindret
uoppretteligemiljøskader.
Det er bl.a.medreferansetil Kommuneplan
forAsker2020–2032
Samfunnsdelenvi
håperpå at
innspillettastil følge,ref. f.eks.:
«Asker kommune skal tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på
land, og stanse og reversere landforringelse og tap av biologisk mangfold.»
«Asker kommune skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, .....»
«Naturmangfoldet kartlegges kontinuerlig og verneverdig flora og fauna skal tas vare på.»

Vi støtterossogsåtil Forslag
tilPlanprogram,
Kommuneplan
Askerkommune
2020–2032sominneholder
prinsipperfor vernsombør få direktebetydningfor planlegging
av hvordanarealermedspesiell
naturog kulturminnerskalivaretas.
I det følgenderedegjøres
det nærmerefor forslaget,detsbakgrunnog for konsekvensene
dersom
forslagetikke tashensyntil.

Bakgrunn
Husebykollens
plasseringi geografienfremgårav kart og bildenedenfor.
I 1968ble detetablerttomter for fritidsboligeri Husebykollen,og de førsteboligenei områdetble
oppført i 1969/1970.Ca.20 år tidligere(1947)ble det startetopp et steinbruddved«foten»av
Husebykollen,menda fritidsboligeneble oppført,var det ikke aktiviteti bruddet.Man fikk da
forståelsefra grunneierom at driften ikke ville kommetil å bli gjenopptatt.

Storsand

LNF

Filtvet

https://kommunekart.com /

www.google.no/maps/

Det skullevisesegikke å medføreriktighet.
Noen få år etteroppføringav de førstefritidsboligene,ble driften i steinbruddetstartetopp igjen
(ca.1973)i regiav JuvePukkverkAS,medadresseSvelvik.I Hurum kommuneskpl/arealdelenfor
2007–2019
er det avsattet områdefor råstoffutvinningsomvist i figur 1 (brunfargetfelt).
Ved revisjonav kpl/arealdeleni 2015,ble områdetfor råstoffutvinningetterinnspillfra Juve,
utvidetfra ca.60 mål til ca.240mål,dvs.en utvidelseca.179mål på bekostningav LNF-området,
sefigur 2.

Rød linje
Fritidsboliger

Fritidsboliger

LNF

Kpl 2007

Fritidsboliger

Figur 1: Brunfarget felt: Opprinnelig næringsområdefor
råstoffutvinning (kpl 2007).

Kpl 2015

Fritidsboliger

Figur 2: Brunfarget felt: Næringsområde for for
råstoffutvinning (kpl 2015).

I forbindelsemedkravetom driftskonsesjon
iht. Lov om ervervog utvinningav mineralressurser
(mineralloven),
utarbeidetJuvePukkverkAS/Hurum PukkAS i 2012en driftsplanfor masseuttak
basertpå et områdesomer tegnetinn medsvartstreki Figur 2, altsåetområde
somervesentlig
større
enndetkommuneplanen
fra2007gatillatelse
til. Driftsplanensomlå til grunnfor Direktoratetfor
mineralforvaltnings
konsesjon,foregrepsåledes
et vedtaki Hurum kommunesomførst kom i
2015.1 Det er altsåtatt ut masseutenfortillatt område.2
Figur 3 gir et inntrykk av hvordanterrengog naturer ødelagtalleredemeddagensaktivitet.På
trossav at virksomhetenhar pågåtti en årrekke,og resulterti et omfattendebrudd,finnes
detingen
reguleringsplan
forområdet,
slik pbl § 12-1påleggerfor «....tiltaksom kanfå vesentlige
virkningerfor
miljø og samfunn».
Bl.a.på dennebakgrunnhar Hytteeierforeningen
påklagetvedtaketom driftskonsesjon.
Det visesi denneforbindelseogsåtil kommunensrapportfra inspeksjonstilsyn
06.08.2020
og RHA 18.08.2020.
Se
ogsåvedlegg3.
1
2

Figur 3: Dronefoto av steinbruddet i Husebykollen, 13.05.2018.

I figur 4 nedenforhar vi forsøktå gi et inntrykk av hvaden planlagtesteinbruddvirksomheten,
som
ble muliggjortvedat kpl av 2015omgjordeet stort LNF-områdetil næringsområde
medformål
råstoffutvinning,vil betyfor landskapetog omgivelsene.
Illustrasjonener basertpå områdekartog
informasjonmottatt i forbindelsemedreguleringsplanarbeidet
(senesteavsnitt).

Figur 4: Illustrasjon som viser omfanget av det planlagte steinbruddet.

Vedtaks-status
Virksomhetensomplanlegges
i Husebykollenfordrer reguleringsplan,
og den11.06.2019
vedtok
3
Hurum kommunestyre
planprogrammet
for reguleringsplanen
således
:
«Hurum kommunestyre fastsetter med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-9 forslag til planprogram, datert
18.03.19. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk, forutsatt at:
1-Under pkt. 2.1, avsnitt 2 tilføyes: «Det skal utarbeides 2-3 alternative uttaksgrenser som skal
fremmes til førstegangsbehandling av planen».
2-Under pkt. 1.2 om hensikten med planen tilføyes:
• Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene avuttaket og at landskapet
etter endt uttak ryddes på en forsvarlig måte.
• Sikre at viktige hensyn til friluftslivet blir ivaretatt.
Sikre at naturverdier og kulturminner innenfor planområdet blir ivaretatt.»

3

Saksprotokolli Hurum kommunestyre
-11.06.2019

Utviklingenav reguleringsplanen
foretasav JuvePukkAS/Hurum PukkAS.4
Hytteeierforeningen
er gjort kjent medat det nå pågåren dialogmellomtiltakshaverog Asker
kommunefor å avklarealternativersomgrunnlagfor konsekvensutredningen
og reguleringsplanen.
Dettearbeidetbør stanses
i påventeav dennyekommuneplanen
og denvarsledestrategiplan
for
masseforvaltning
(ref. formannskapets
møte12.05.2020),
sak77/20.

Konfliktområder
Råstoffutvinningen
og massedeponeringen
i Husebykolleniht. arealplanen
fra 2015og den
reguleringsplanen
somer underutarbeidelse
i regiav JuvePukkAS/Hurum PukkAS,er i direkte
konflikt medforhold knyttettil natur,kultur,miljøogfriluftsliv.

Verneverdignatur
I Husebykolleninnenforområdetplanlagtfor råstoffutvinning,sefigur 5 nedenfor,har Miljødirektorateti områdetmededelløvskog
registrertnaturtypermedbl.a.rødlistedearter,dvs.arter
somnaturvernmyndigheten
menerbør beskyttes.
Disseartenefinnesinnenfor2 felt:

Figur 5: Området med edelløvskogi Husebykollen som kartlagt av Miljødirektoratet.

Felt1: Husebykollen:Ca.65 mål dominertav «rikedellauvskog»,
som inneholderet forholdsvisrikt
artmangfoldmedartersombarlind,askog alm.Felteter stedvistrikt medartersomblåveis,
skogsvingel,
myske,kantkonvall,hengeaks,
svarerteknapp,
sanikel,liljekonvall,lundgrønaksog
junkerbregne.
Lokalitetenhar god dekningav dentruedenaturtypenlågurt-eikeskog
og er
klassifisertsom«sværtviktig».5
Felt2: Husebykollenbekkekløft:Ca.35 mål medrødlistedetreslagsom almog ask.Lokalitetenhar
innslagav borealeløvtrærsomask,alm,lind, eik og hassel,og er stedvisartsriktmedartersom
trollurt, firblad,myske,blåveis,vårerteknapp,
svarterteknapp,
markjordbær,
kantkonvall,lundkarse,
skogsvingel,
leddved,samthøgstauder
somvendelrot,springfrøog trollbær.Lokalitetener variert
6
meden rekkevegetasjonsstyper
og er klassifisertsom«viktig».

Somet apropostil tiltakshavers
planervisesdet til oppslageti RHA 18.august2020om tilsynutført av Asker
kommune6. august2020,og 343/75 Tilsynsrapport
—Mulig ulovliguttakavråstoffmaterial
Husebyveien.
Tiltakshaver:
Hurum
Pukk AS og 343/75 Stoppordre
—Mulig ulovliguttakavråstoffHusebyveien.
Tiltakshaver:
HurumPukk AS (11.08.2020).
Se
ogsåVedlegg3.
5 Miljødirektoratet
naturtype_id=BN00106564
Husebykollen.pdf
6 Miljødirektoratet
naturtype_id=BN00106529
Husebykollen.pdf
4

Her er altsåalleredenaturmangfoldet
kartlagt,og sidenAskerkommunei kpl/samfunnsdelen
har
«heistnaturfanen»,
bør slik naturødeleggelse
sombeskrevetovenforikke kunnetillates.

Kulturminner
I Husebykollener det sporav gruvedriftfra 1700-talletdaMossJernverkdrevutvinningav
jernmalmi området.De synligesporeneer i form av dagbrudd,malmhauger
og steinsattestierog
steinsattkjerrevei,se«kulturminnekartet»
i figur 6 nedenfor.
MERKNADER
•
•
•
•
•

TIL KARTET

Bnr/gnr er endret ifm. kommunesammenslåingen,
46/1 er nå 346/1.
«Dagens uttaksområde» er pr. juli 2020 utvidet sydover, omtrentlig
angitt ved tykk brun strek i kartet.
Området berører grensen til eiendom 343/1, der 343/75 Tilsynsrapport
og Stoppordre omtaler utraste masser fra eiendommen.
«Tilleggsbruddet» (gråfarget) er ikke fremlagt for kommunen.
Det foreligger ikke reguleringsplan for hverken dagens eller det planlagte
(fremtidige) uttaksområde, ref. også 343/75 Tilsynsrapport.

(SeVedlegg4 for beskrivelser)

Figur 6: Kulturminner i Husebykollen. Se også Vedlegg 4.

Pådenbakgrunnhar vi i brevav 31.12.2018
kontaktetdaværende
fylkesmanni Buskerud,og fått
tilbakemeldingom at det skalforetaskulturminneregistrering
i området.I brevethar vi beskrevet
enkeltekulturminneri detalj,noevi ønskerå formidletil kommunen,seVedlegg4.
Kulturminnenevil bli ødelagtog forsvinnefor ettertidendersomsteinbruddet
utvidessom vist i
«kulturminnekartet»(figur
6).
Områdetsgeologiog naturer dessutenspesiell,og i en rapportfra Institutt for Geofag,UiO
(2017),er Husebykollenpå listenover «severdige
lokaliteter»underoverskriften«Norsk
7
geoturisme».
Askerkommunehar i kpl/samfunnsdelen
«lovet»å bidratil ivaretagelse
av kulturminner,og bør
derfor stansede planlagteødeleggelsene.
Det foreslåsistedenat kommunentilretteleggerfor
kulturopplevelser
i områdetmedkartplansjerog opplysningsskilt.

Miljø og friluftsliv
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrfjerningav all vegetasjon
(«avdekking»),
boringi fjell,
sprengningav fjell, piggingi fjell, knusingav fjell til pukk i storestøyendeknuseverk,pålessing
av
pukk,lastebiltransport,
støv,støy.
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrat det mesteav en stor og markantåsenderopp somet
stort hull. Stierog kjerreveifor turfolket blir ødelagt.Edelskogenblir maltraktert.
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrødelagtnaturog visuellforurensning.Fra toppenav kollen
har manutsikt langtut i fjordgapetog helt til horisonten,og et kraternærvedutsiktspunktetvil stå
i ødeleggende
kontrasttil dettebildet.
I figur 7 har vi forsøktå visualisere
konsekvensene
av en full gjennomføringav denplanlagte
steinbrudd-virksomheten.
Det er å merkesegat det planlegges
for massiveuttak,ogsåi dybden8:
•
•

75 metershøydeforskjellmellomhøyestepunkt i bruddetog bunn-nivået;
16 metershøydeforskjellmellominnkjøringtil bruddetog bunn-nivået.

Figur 7: Visualisering avkonsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte steinbruddvirksomheten.

Steinbrudd-ogpukkverkvirksomheten
somplanlegges
er i dyp konflikt medhensyntil støvforurensning,støyforurensning,
naturmangfold,kulturminner,friluftsliv og landskap.En så
dramatiskødeleggelse
av åsenbetyrat et helt økosystemvil bli utradert.

7
8

http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdfSeside
97.
Høydeangivelser
er basertpå tiltakshavers
presentasjon
for kommunendatert02.07.2020.

Konflikten understrekes
vedat det utvidedeuttaksområdet
vil fjerneen stor del av veienNedre
Husebykollen,somer adkomstveitil eiendommene
i syd.At tiltakshaverplanleggeranleggav ny
hytteveifra vest,betyrendastørrekonflikt mednaturog kultur.
Konsekvensene
for eierneav fritidsboligeneer, i tilleggtil sjenerende
støyog støvnedfall,ogsåtap
av eiendomsverdi.

Tilbakeføringtil LNF-område
Hytteeierforeningen
har tidligereforeslåttetalternativt
ogbegrenset
uttaksområdesom
vist i figur 8.
Dettevil bevarekulturminnene,naturmangfoldet,
adkomstveien
til eiendommene
i syd,og slik at
skjermsonene
utvides—og dermedat de størstekonflikteneunngås.
Et slikt begrensetalternativvildekke et arealsom gårdelvisinn mot adkomstveien
Nedre
Husebykollen,mendameden soneøst for veiensomskjermsone.
Det er en kolle somligger
mellomkote 150og veiensomvil gi en naturligavgrensning.
Forslagetinnebæreren vesentlig
utvidelseavnåværende
steinbruddog bør sikredriften i langtid fremover.

Figur 8:Foreslått tilbakeført LNF-areal og et begrensetuttaksområde.

Forslagetinnebærerat områdetvestfor veienNedreHusebykollenbevaresog vil fungeresom
9
hensynssone
for bevaringav naturmiljøog kulturmiljø/kulturminner.
Det foreslåsatområdetvestfor NedreHusebykollen(«restområdet»)tilbakeføres
til LNF 10 (som
var heleområdetsformålskategoriførkommuneplanvedtaket
i 2015).Da Hurum kommunestyre
i
2015omgjordeområdetfra LNF til næring,påvistevi at kunnskapsgrunnlaget
var ufullstendigog
9

Pbl § 11-8cantasrelevanther.

10 Ref.pbl § 12-5.

beheftetmedfeil, spesieltangående
naturinngrep,naturmangfoldog kulturminner.11 Vedtaket
dengangvar såledesbasert
på sviktendekunnskapsgrunnlag,
noesom i segselvvil væreet viktig
argumentfor en slik tilbakeføring.

Oppsummert
Nåværende
planerfor råstoffutvinning(les:steinbruddog pukkverk)i Husebykolleninnebæreret
naturinngrepav sværtstoredimensjoner.Når Askerkommuneuttaleri kpl/samfunnsdelen
at den
vil verneøkosystemer,
reverserelandforringelse
og tap av biologiskmangfoldogta varepå
verneverdigflora, bør dettebetyat det settesen stopperfor vandaliseringen
i Husebykollen.
Vi ber kommunenbenytteanledningen
i forbindelsemedutarbeidelsen
av kpl/arealdelenvedå
tegnearealkategori-kartet
for Husebykollenpå nytt. Bruk av LNF-kategoriensomforeslåttvil
ivaretafriluftsinteressene,
fritidsboligeiernes
interesserog beskyttenatur-og kulturverdieri
områdetfor fremtiden.Vi ber om at reguleringsplan-arbeidet
i områdetsettespå vent,og at
avdekkingav jordsmonnog vegetasjon
stansesumiddelbart.
Vi ber om at Askerkommunestanserde planlagteødeleggelsene.
Det foreslåsat kommunen
tilretteleggerfor kulturopplevelser
i områdetmedstikart,anvisningsskilter,
kartplansjerog
opplysningsskilt
om naturtyperog geologi,og om gruvedriftenfor 300år siden,der frakt av malm
over fjordentil MossJernverkhaddebetydningfor lokalbefolkningen
dengang.
Vi oppfordrerkommunentil å retteopp de feilgrepsom i sin tid ble gjort, da et kommunaltvedtak
som åpnetfor det storenaturinngrepet
gikk «underradaren».
Anledningener NÅ, denvil ikkekommetilbake.Et fjell som er sprengti småbiterer uerstattelig.
Med vennlighilsen,
Kjell Sollund
Styreleder
HusebykollenHytteeierforening
Epost:post@husebykollen.org;
havseiler@gmail.com;aageba@coherence.no

Vedlegg:
1. Høring:Kommuneplanens
samfunnsdel.
Innspilltil planen
(Hytteeierforeningen,
28.02.2020).
2. Høring:Planprogrammet
forkommuneplanens
arealdel.
Innspilltil planprogrammet(Hytteeierforeningen,
31.07.2020).
3. Opplysninger
ifm.oppslag
i RHA 18.august
2020omHurumPukk AS. (Hytteeierforeningens
brev
til Askerkommune,22.08.2020).
4. Kulturminner
i Husebykollen,
Hurumkommune.
Forslag
omregistrering
ogvernavsporettergruvedrift
fra
1700-tallet
somkulturminne(Hytteeierforeningens
brev til Buskerudfylkeskommune,
31.12.2018).
*****
HusebykollenHytteeierforening(org.nr. 918 121927) organiserer17eiere av fritidsboliger på Husebykolleni Filtvet.
Foreningensformål er bl.a. å ivareta eiernesfelles interesser,bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen
samt representerei foreningssakeroverfor grunneiere,kommunen,pukkverket(HurumPukkAS)o.a.

Dettedokumentet
erelektronisk
godkjent
ogsendes
utenhåndskrevet
signatur.
11 SeInnsigelse/innspill
til kommuneplanens
arealdel
forHusebykollen.
(Hytteeierforeningens
brev til

kommune,29.08.2016).

daværende
Hurum
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Dette dokumentet sendeselektronisktil post@asker.kommune.no

Askerkommune
Katrineåsveien
20
3440Røyken
Husebykollen,28.08.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel.
Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet
Viviser til https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder
det inviterestil å gi
innspilltil Kommuneplan
forAsker2020–2032
Arealdelen.
Vi vil meddetteinnspilletfølgeopp, og refereretil,vårt innspilltil kommuneplanens
samfunnsdel,datert28.02.2020:
Høring:Kommuneplanens
samfunnsdel.
Innspilltilplanen(vedlagt,
Vedlegg1)og
innspillettil Planprogrammet
forkommuneplanens
arealdel,
datert31.07.2020(vedlagt,
Vedlegg2).

Innspillet
Når Askerkommunenå skalutatbeidekommuneplanens
arealdel,foreslårviat kommunestyret
vedtartilbakeføringtil LNF av et nærmereangittområdeav Husebykolleni Filtvet somi 2015
ble omdefinerttil næringsområde.
Områdethaddeinntil 2015arealformålLNF,menble omgjort
til arealformålnæring/råstoffutvinningmed
formålmasseuttak.
Resultateter at det nå planlegges
for et steinbruddpånærmere200mål i arealog en dybdepå opptil 75 meter,dvs.en skogkledd
åsomgjorttil et skremmende
stort, dypt krater.
Dette vil væreen irreversibelødeleggelse
av et verdifulltområde,i konflikt medforhold knyttet
til bådenatur,kultur,miljøogfriluftsliv.I områdetfinnesviktigenaturtyperog kulturminnerfra
1700-tallet,og turstierlangssporetterdennevirksomheten.Ved en tilbakeføringtil LNF vil
disseverdienekunnebeståfor ettertiden,og Askerkommunevil berømmesfor å ha forhindret
uoppretteligemiljøskader.
Det er bl.a.medreferansetilKommuneplan
forAsker2020–2032
Samfunnsdelenvi
håperpå at
innspillettastil følge,ref. f.eks.:
«Asker kommune skal tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og
på land, og stanse og reversere landforringelseog tap av biologisk mangfold.»
«Asker kommune skal bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, .....»
«Naturmangfoldet kartlegges kontinuerlig og verneverdig flora og fauna skal tas vare på.»

Vi støtterossogsåtil Forslag
tilPlanprogram,
Kommuneplan
Askerkommune
2020–2032som
inneholderprinsipperfor vernsom bør få direktebetydningfor planleggingav hvordanarealer
medspesiellnaturog kulturminnerskalivaretas.
I det følgenderedegjøres
det nærmerefor forslaget,detsbakgrunnog for konsekvensene
dersom
forslagetikke tashensyntil.

Bakgrunn
Husebykollens
plasseringi geografienfremgår
av kart og bilde nedenfor.
I 1968ble det etablerttomterfor fritidsboligeri Husebykollen,og de førsteboligenei området
bleoppført i 1969/1970.Ca.20 år tidligere(1947)ble det startetopp et steinbruddved«foten»
av Husebykollen,menda fritidsboligeneble oppført,var det ikke aktiviteti bruddet.Man fikk da
forståelsefra grunneieromat driften ikke ville kommetil å bli gjenopptatt.
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Det skullevisesegikke å medføreriktighet.
Noen få år etteroppføringav de førstefritidsboligene,ble driften i steinbruddetstartetopp igjen
(ca.1973)i regiav JuvePukkverkAS,medadresseSvelvik.I Hurum kommuneskpl/arealdelen
for 2007–2019
erdet avsattet områdefor råstoffutvinningsomvist i figur 1 (brunfargetfelt).
Ved revisjonav kpl/arealdeleni 2015,ble områdetfor råstoffutvinningetterinnspillfra Juve,
utvidetfra ca.60 mål til ca.240mål,dvs.en utvidelseca.179målpå bekostningav LNFområdet,sefigur 2.

Rød linje
Fritidsboliger

Fritidsboliger

LNF

Kpl 2007

Fritidsboliger

Figur 1: Brunfarget felt: Opprinnelig næringsområdefor
råstoffutvinning (kpl 2007).

Kpl 2015

Fritidsboliger

Figur 2: Brunfarget felt: Næringsområde for for
råstoffutvinning (kpl 2015).

I forbindelsemedkravetom driftskonsesjon
iht. Lov om ervervog utvinningav mineralressurser
(mineralloven),
utarbeidetJuvePukkverkAS/Hurum PukkAS i 2012en driftsplanfor masseuttak basertpå et områdesomer tegnetinn medsvartstreki Figur 2, altsåetområde
somervesentlig
større
enndetkommuneplanen
fra2007gatillatelse
til. Driftsplanensom lå til grunnfor Direktoratet
for mineralforvaltnings
konsesjon,foregrepsåledeset vedtaki Hurum kommunesomførst kom
i 2015.1 Det er altsåtattut masseutenfortillatt område.2
Figur 3 gir et inntrykk av hvordanterrengog naturer ødelagtalleredemeddagensaktivitet.På
trossav at virksomhetenhar pågåtti en årrekke,og resulterti et omfattendebrudd,finnes
detingen
reguleringsplan
forområdet,
slik pbl § 12-1påleggerfor «....tiltaksom kanfå vesentlige
virkningerfor
miljø og samfunn»

Bl.a.på dennebakgrunnhar Hytteeierforeningen
påklagetvedtaketom driftskonsesjon.
Det visesi denneforbindelseogsåtil kommunensrapportfra inspeksjonstilsyn
06.08.2020
og RHA 18.08.2020.
Se
ogsåvedlegg3.
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Figur 3: Dronefoto av steinbruddet i Husebykollen, 13.05.2018.

I figur 4 nedenforhar vi forsøktå gi et inntrykk av hva denplanlagtesteinbruddvirksomheten,
somble muliggjortvedat kpl av 2015omgjordeet stort LNF-områdetil næringsområde
med
formål råstoffutvinning,vil betyfor landskapetog omgivelsene.
Illustrasjonener basertpå
områdekartog informasjonmottatt i forbindelsemed reguleringsplanarbeidet
(senesteavsnitt).

Figur 4: Illustrasjon som viser omfanget av det planlagte steinbruddet.

Vedtaks-status
Virksomhetensomplanlegges
i Husebykollenfordrer reguleringsplan,
og den11.06.2019
vedtok
3
Hurum kommunestyre
planprogrammet
for reguleringsplanen
således:
«Hurum kommunestyre fastsetter med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-9 forslag til planprogram, datert
18.03.19. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med forslag til reguleringsplan Hurum Pukkverk, forutsatt
at:
1-Under pkt. 2.1, avsnitt 2 tilføyes: «Det skal utarbeides 2-3 alternative uttaksgrenser som skal
fremmes til førstegangsbehandling av planen».
2-Under pkt. 1.2 om hensikten med planen tilføyes:
• Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene avuttaket og at landskapet
etter endt uttak ryddes på en forsvarlig måte.
• Sikre at viktige hensyn til friluftslivet blir ivaretatt.
Sikre at naturverdier og kulturminner innenfor planområdet blir ivaretatt.»

3

Saksprotokolli Hurum kommunestyre
-11.06.2019
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Utviklingenav reguleringsplanen
foretasav JuvePukkAS/Hurum PukkAS.4
Hytteeierforeningen
er gjort kjent medat det nå pågåren dialogmellomtiltakshaverog Asker
kommunefor å avklarealternativersomgrunnlagfor konsekvensutredningen
og reguleringsplanen.Dettearbeidetbør stansesi påventeav dennyekommuneplanen
og denvarsledestrategiplan
for masseforvaltning
(ref.formannskapets
møte12.05.2020),
sak77/20.

Konfliktområder
Råstoffutvinningen
og massedeponeringen
i Husebykolleniht. arealplanen
fra 2015og den
reguleringsplanen
somer underutarbeidelse
i regiav JuvePukkAS/Hurum PukkAS,er i direkte
konflikt medforhold knyttettil natur,kultur,miljøogfriluftsliv.

Verneverdignatur
I Husebykolleninnenforområdetplanlagtfor råstoffutvinning,sefigur 5 nedenfor,har Miljødirektorateti områdetmededelløvskog
registrertnaturtypermedbl.a.rødlistedearter,dvs.arter
somnaturvernmyndigheten
menerbør beskyttes.
Disseartenefinnesinnenfor2 felt:

Figur 5: Området med edelløvskogi Husebykollensom kartlagt av Miljødirektoratet.

Felt1: Husebykollen:Ca.65 mål dominertav «rikedellauvskog»,
som inneholderet forholdsvis
rikt artmangfoldmedartersombarlind,askog alm.Felteter stedvistrikt medartersomblåveis,
skogsvingel,
myske,kantkonvall,hengeaks,
svarerteknapp,
sanikel,liljekonvall,lundgrønaksog
junkerbregne.
Lokalitetenhar god dekningav dentruedenaturtypenlågurt-eikeskog
og er
5
klassifisertsom«sværtviktig».
Felt2: Husebykollenbekkekløft:Ca.35 mål medrødlistedetreslagsom almog ask.Lokaliteten
har innslagav borealeløvtrærsomask,alm,lind, eik og hassel,og er stedvisartsriktmedarter
somtrollurt, firblad,myske,blåveis,vårerteknapp,
svarterteknapp,
markjordbær,kantkonvall,
lundkarse,skogsvingel,
leddved,samthøgstauder
somvendelrot,springfrøog trollbær.
6
Lokalitetener variertmeden rekkevegetasjonsstyper
og er klassifisertsom«viktig».

Somet apropostil tiltakshavers
planervisesdet til oppslageti RHA 18.august2020om tilsynutført av Asker
kommune6. august2020,og 343/75 Tilsynsrapport
—Mulig ulovliguttakavråstoffmaterial
Husebyveien.
Tiltakshaver:
HurumPukkAS og 343/75 Stoppordre
—Mulig ulovliguttakavråstoffHusebyveien.
Tiltakshaver:
HurumPukkAS
(11.08.2020).
SeogsåVedlegg3.
5 Miljødirektoratet
naturtype_id=BN00106564
Husebykollen.pdf
6 Miljødirektoratet
naturtype_id=BN00106529
Husebykollen.pdf
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Her er altsåalleredenaturmangfoldet
kartlagt,og sidenAskerkommunei kpl/samfunnsdelen
har «heistnaturfanen»,
bør slik naturødeleggelse
sombeskrevetovenforikke kunnetillates.

Kulturminner
I Husebykollener det sporav gruvedriftfra 1700-talletdaMossJernverkdrevutvinningav
jernmalmi området.De synligesporeneer i form av dagbrudd,malmhauger
og steinsattestierog
steinsattkjerrevei,
se«kulturminnekartet»i
figur 6 nedenfor.

MERKNADER TIL KARTET
•
Bnr/gnr er endret ifm. kommunesammenslåingen,
46/1 er nå 346/1.
•
«Dagens uttaksområde» er pr. juli 2020 utvidet sydover, omtrentlig
angitt ved tykk brun streki kartet.
•
Området berører grensen til eiendom 343/1, der 343/75 Tilsynsrapport
og Stoppordre omtaler utraste masser fra eiendommen.
•
«Tilleggsbruddet» (gråfarget) er ikke fremlagt for kommunen.
•
Det foreligger ikkereguleringsplan
for hverken dagens ellerdet planlagte
(fremtidige) uttaksområde, ref. også 343/75 Tilsynsrapport.

(SeVedlegg4for beskrivelser)

Figur 6: Kulturminner i Husebykollen. Se også Vedlegg4.
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Pådenbakgrunnhar vi i brevav 31.12.2018
kontaktetdaværende
fylkesmanni Buskerud,og fått
tilbakemeldingom at det skalforetaskulturminneregistrering
i området.I brevethar vi beskrevet
enkeltekulturminneri detalj,noe vi ønskerå formidletil kommunen,seVedlegg4.
Kulturminnenevil bli ødelagtog forsvinnefor ettertidendersomsteinbruddet
utvidessom vist i
«kulturminnekartet»(figur
6).
Områdetsgeologiog naturer dessutenspesiell,og i en rapportfra Institutt for Geofag,UiO
(2017),er Husebykollenpå listenover «severdige
lokaliteter»underoverskriften«Norsk
7
geoturisme».
Askerkommunehar i kpl/samfunnsdelen
«lovet»å bidratil ivaretagelse
av kulturminner,og bør
derfor stansede planlagteødeleggelsene.
Det foreslåsistedenat kommunentilretteleggerfor
kulturopplevelser
i områdetmedkartplansjerog opplysningsskilt.

Miljø og friluftsliv
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrfjerningav all vegetasjon
(«avdekking»),
boringi fjell,
sprengningav fjell, piggingi fjell, knusingav fjell til pukki storestøyendeknuseverk,pålessing
av
pukk,lastebiltransport,
støv,støy.
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrat det mesteavenstor og markantåsenderopp somet
stort hull. Stierog kjerreveifor turfolket blir ødelagt.Edelskogenblir maltraktert.
Råstoffutvinningi Husebykollenbetyrødelagtnaturog visuellforurensning.Fra toppenav
kollenhar manutsikt langtut i fjordgapetog helt til horisonten,oget kraternærvedutsiktspunktetvil ståi ødeleggende
kontrasttil dettebildet.
I figur 7har vi forsøktå visualisere
konsekvensene
av en full gjennomføringav denplanlagte
steinbrudd-virksomheten.Det
er å merkesegat det planlegges
formassiveuttak,ogsåi dybden8:
•
•

75 metershøydeforskjellmellomhøyestepunkt i bruddetog bunn-nivået;
16 metershøydeforskjellmellominnkjøringtil bruddetog bunn-nivået.

Figur 7: Visualisering avkonsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte steinbruddvirksomheten.

Steinbrudd-ogpukkverkvirksomheten
somplanlegges
er i dyp konflikt medhensyntil støvforurensning,støyforurensning,
naturmangfold,kulturminner,friluftsliv og landskap.En så
dramatiskødeleggelse
av åsenbetyrat et helt økosystemvil bli utradert.

7
8

http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdfSeside
97.
Høydeangivelser
er basertpå tiltakshavers
presentasjon
for kommunendatert02.07.2020.
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Konflikten understrekes
vedat det utvidedeuttaksområdet
vil fjerneen stor del av veienNedre
Husebykollen,somer adkomstveitil eiendommene
i syd.At tiltakshaverplanleggeranleggav ny
hytteveifra vest,betyrendastørrekonflikt mednaturog kultur.
Konsekvensene
for eierneav fritidsboligeneer, i tilleggtil sjenerende
støyog støvnedfall,også
tap av eiendomsverdi.

Tilbakeføringtil LNF-område
Hytteeierforeningen
har tidligereforeslåttetalternativt
ogbegrenset
uttaksområdesom
vist i figur 8.
Dettevil bevarekulturminnene,naturmangfoldet,
adkomstveien
til eiendommene
i syd,og slik at
skjermsonene
utvides—og dermedat de størstekonflikteneunngås.
Et slikt begrensetalternativvildekke et arealsom gårdelvisinn mot adkomstveien
Nedre
Husebykollen,mendameden soneøst for veiensomskjermsone.
Det er en kolle somligger
mellomkote 150og veiensomvil gi en naturligavgrensning.
Forslagetinnebæreren vesentlig
utvidelseavnåværende
steinbruddog bør sikredriften i langtid fremover.

Figur 8:Foreslått tilbakeført LNF-areal og et begrensetuttaksområde.

Forslagetinnebærerat områdetvestfor veienNedreHusebykollenbevaresog vil fungeresom
9
hensynssone
for bevaringav naturmiljøog kulturmiljø/kulturminner.
Detforeslåsatområdetvestfor NedreHusebykollen(«restområdet»)tilbakeføres
til LNF 10 (som
var heleområdetsformålskategoriførkommuneplanvedtaket
i 2015).Da Hurum kommunestyre
i 2015omgjordeområdetfra LNF til næring,påvisteviat kunnskapsgrunnlaget
var ufullstendig
9

Pbl § 11-8cantasrelevanther.

10 Ref.pbl § 12-5.
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og beheftetmedfeil, spesieltangående
naturinngrep,naturmangfoldogkulturminner.11 Vedtaket
dengangvar såledesbasert
på sviktendekunnskapsgrunnlag,
noesom i segselvvil væreet viktig
argumentfor en slik tilbakeføring.

Oppsummert
Nåværende
planerfor råstoffutvinning(les:steinbruddog pukkverk)i Husebykolleninnebærer
et naturinngrepav sværtstoredimensjoner.Når Askerkommuneuttaleri kpl/samfunnsdelen
at
denvil verneøkosystemer,
reverserelandforringelse
og tap av biologiskmangfoldogta varepå
verneverdigflora, bør dettebetyat detsettesen stopperfor vandaliseringen
i Husebykollen.
Vi ber kommunenbenytteanledningeni forbindelsemedutarbeidelsen
av kpl/arealdelenvedå
tegnearealkategori-kartet
for Husebykollenpånytt. Bruk av LNF-kategoriensomforeslåttvil
ivaretafriluftsinteressene,
fritidsboligeiernes
interesserogbeskyttenatur-og kulturverdieri
områdetfor fremtiden.Vi ber om at reguleringsplan-arbeidet
i områdetsettespå vent,og at
avdekkingav jordsmonnog vegetasjon
stansesumiddelbart.
Vi ber om at Askerkommunestanserde planlagteødeleggelsene.
Det foreslåsat kommunen
tilretteleggerfor kulturopplevelser
i områdetmed stikart,anvisningsskilter,
kartplansjerog
opplysningsskiltomnaturtyperog geologi,og om gruvedriftenfor 300år siden,der frakt av
malmover fjordentil MossJernverkhaddebetydningfor lokalbefolkningen
dengang.
Vi oppfordrerkommunentil å retteopp de feilgrepsomi sin tid ble gjort, da et kommunalt
vedtaksom åpnetfor det storenaturinngrepet
gikk «underradaren».
Anledningener NÅ, denvil ikkekommetilbake.Et fjell som er sprengti småbiterer uerstattelig.
Med vennlighilsen,
Kjell Sollund
Styreleder
HusebykollenHytteeierforening
Epost:post@husebykollen.org;
havseiler@gmail.com;aageba@coherence.no
Vedlegg:
1. Høring:Kommuneplanens
samfunnsdel.
Innspilltil planen
(Hytteeierforeningen,
28.02.2020).
2. Høring:Planprogrammet
forkommuneplanens
arealdel.
Innspilltil planprogrammet(Hytteeierforeningen,31.07.2020).
3. Opplysninger
ifm.oppslag
i RHA 18.august
2020omHurumPukk AS. (Hytteeierforeningens
brev
til Askerkommune,22.08.2020).
4. Kulturminner
i Husebykollen,
Hurumkommune.
Forslag
omregistrering
ogvernavsporettergruvedrift
fra
1700-tallet
somkulturminne(Hytteeierforeningens
brevtil Buskerudfylkeskommune,
31.12.2018).
*****
HusebykollenHytteeierforening(org.nr. 918 121927) organiserer17eiere av fritidsboligerpå Husebykolleni Filtvet.
Foreningensformål er bl.a. å ivareta eiernesfelles interesser,bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen
samt representerei foreningssakeroverfor grunneiere,kommunen,pukkverket(HurumPukkAS)o.a.

Dettedokumentet
erelektronisk
godkjent
ogsendes
utenhåndskrevet
signatur.

11 SeInnsigelse/innspill
til kommuneplanens
arealdel
forHusebykollen.(Hytteeierforeningens
brev til

kommune,29.08.2016).
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daværende
Hurum

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:SveinLeirstein
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:HolmsbuOpplevelser
Adresse:Storgaten16, 3484Holmsbu
Telefon:90159063
E-post:svein.leirstein@gmail.com

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

x
x
x
x
x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Holmsbu opplevelser er en næringslivsforening for Holmsbu som ble etablert i 2006 og som
aktivt jobber for å styrke og fremme næringslivet på vårt lille tettsted. Vi består i dag av 21
virksomheter som spenner bredt fra servering, overnatting, opplevelser, detaljhandel,
gartneri, matproduksjon, gallerier etc. Holmsbu opplevelser jobber aktivt for å styrke
næringslivets vilkår og betingelser lokalt, og et av våre hovedfokus de seneste årene har
vært å styrke grunnlaget for en bærekraftig og sunn helårsdrift for mange av våre tilknyttende
virksomheter, som i dag driver typisk med «sommersesong».
Et av de viktigste kriteriene for at et sted som Holmsbu skal kunne ha et funksjonelt og
levedyktig næringsliv, og dermed også et levende lokalsamfunn hele året, er at
kundegrunnlaget vårt lokalt er stort og robust nok. Dette fører igjen til lokale arbeidsplasser
innenfor mange bransjer. Vi, som mange andre typiske små «turiststeder», opplever at
stadig flere hus og eiendommer i nærmiljøet omgjøres til fritidsboliger, med den konsekvens
at grunnlaget både for næringsliv og innbyggernes tilbud forøvrig, stadig blir redusert utenom
den intensive sommersesongen.
Det foreligger imidlertid nå helt konkrete utbyggingsplaner for vårt område, både i privat og
kommunal regi. Planene er i all hovedsak utbyggingsplaner for boligformål med variert
bebyggelse. Det er i tillegg en mindre del av planen som legger til rette for næringsutvikling i
området. Planene er omtalt som «Jørnsåsen syd» og «Jørnsåsen nord», og er planlagt på

«Jørnsåsen» rettsyd for Holmsbu sentrum. Forslag til reguleringsplan for de to
planområdene var ute på første gangs høring i vinter, og det er dermed to svært konkrete og
realiserbare planer vi her snakker om.
Som næringslivsforening med formål å fremme næringslivet i vårt område og med et ønske
om å styrke grunnlaget for en bærekraftig helårsdrift for flere av våre medlemmer, ønsker vi
prinsipielt denne type planer velkomment. Vi ønsker derfor at kommunen vektlegger de
vesentlige fordeler en slik utbygning til bolig –og næringsformål, disse planene representerer
for hele vårt lille lokalsamfunn. Vi føler oss sikre på at måten planene legger opp til
utbyggingen vil dette bli attraktive helårsboliger for mennesker i alle aldre, og ikke bli benyttet
som fritidsboliger i stor skala.
Ved å legge til rette utbygging i den målestokken og på det grunnlaget planene i all hovedsak
legger opp til, mener vi at det vil styrke hele vårt grunnlag for å være et levende og aktivt
lokalsamfunn også i fremtiden, og ikke bare et turiststed med en svært kort og intens
sommersesong. Vi har allerede en svært god og etablert barneskole - samt
barnehageordning i vårt område, og en økning i det faste innbyggertallet som planene for
utbygging avJørnseåsen representerer, vil etter vårt skjønn utelukkende bidra i positiv
retning til å vesentlig styrke det mangfoldige næringsliv og de tilbudene vi som innbyggere
allerede har i dag.
Vi er helt klare på at kommunen i sitt arbeid med å vedta ny arealplan for hele den nye
kommunen bør legge til rette for de muligheter som våre små, men allerede veletablerte
tettsteder med sitt næringsliv kan tilbyi fremtiden. Vi ønsker at det må tilrettelegges for
områder og arealer også på mindre steder, og at den nye arealplanen i kommunen ikke kun
baserer seg på utbygging og satsning rundtnoen få, men større tettsteder, slik som Sætre
og Tofte. Dette vil etter vårt skjønn ha store negative konsekvenser for det mangfold og store
kvaliteter som våre småsteder representerer som bo - og arbeidsområder også i fremtiden.
På vegne av store deler av næringslivet i Holmsbu ønsker vi derfor at kommunen helt
konkret avsetter områdene som forslagene til reguleringsplan for «Jørnsåsen syd» og
«Jørnsåsen nord» ønsker å realisere til utbyggingsformål, i tråd med beskrivelsene i
planforslagene som allerede har vært ute på høring.

Holmsbu 14.09.2020

For Holmsbu opplevelser

Svein Leirstein
Leder

Til Askerkommune

Innspill til arealdel KPLAskerkommune.
Forslagsstiller:
JørnsåsenEiendomAS
v/JanHåkonHensel
Kleverveien3, 1543 Vestby.
Mob: 905 73 375,
Mail: jhh@solebolig.no,
Fagkyndig:
Gaia-Osloas
v/FredericaMiller.
Jaerveien65, 1459Nesoddtangen.
Mob:91345677.
Mail: frederica@gaiaarkitekter.no

Innspill gjelder KPLtidligere Hurum kommune, områdenebenevnt B14,B15,
B16,B17og BN15.
Områdeter under regulering,og bestårav 3 reguleringsforslagsommå seesi sammenheng:
-

PS46/19 DetaljereguleringboligområdeJørnsåsennord, hvor Askerkommuneer
forslagsstiller,Festeplankonsulent,
PS47/19 DetaljereguleringJørnsåsensyd hvor Jørnsåsen,Eiendomer forslagsstiller,GaiaOsloas plankonsulent,
PS48/19 DetaljereguleringveiadkomstJørnsåsen,som
er felles for beggeområder.

Planeneble første gangsbehandletav Hurum kommunedato 8.10.19,og vedtattlagt ut til høring.
Forslagetble lagt ut til høring,og det er kommet inn høringsmerknader.
Planarbeideter nå overtatt av Askerkommuneved ThomasAndersen,og det forventesvidere arbeid
med planforslaget.
I forhold til arealenesom er lagt ut i KPLHurum er grensenepå formålsområdernoe justert, og det er
samtidigregulert ny atkomstveisom bør leggesinn.
Alle utredningersom etterspørresliggeri plansakenog er tilgjengelige,og må leggestil grunn for en
justeringav formålsgrensene.
Med vennlighilsen
JanHåkonHensel(sign)
JørnsåsenEiendomAS

Arealinnspilltil kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

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

1 .1

Kommuneplanenssamfunnsdel

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

1 .2

Om kommuneplanensarealdel

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

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Statskog Glomma AS
Kontaktperson: Øystein Skjelbred
Adresse: Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 900 39 425
E-post: Post@statskog.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma: COWI for del av innspillet
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel
1. Leggetil rette for etableringav tilfredsstillendeog tryggeboliger til en overkommeligpris på
Tofte samt etableringav arbeidsplasserpå Tofte.

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

StatskogGlommaas har grunnbokshjemmeltileiendommer inntil Tofte sentrum.Arealbruksendring
på noenav dissearealenevil styrkeToftemed hensyntil fremtidigbolig- og næringsutvikling.Slik
utvikling vil kunnebidra til bosettingog arbeidsplasserlokaltpåTofte.
Statskogfremmetinnspill tilrullering av kommuneplanensarealdeltil daværendeHurumkommune,
og i vedtakfattet av Hurum kommunestyreden 4.9.2018fremgår følgendekulepunkt:

Med utgangspunkti kommunensvedtak i2018 gir Statskognålikelydendeinnspillsamt ett nytt
innspill.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Innspilletomfatter følgendeområder:
I.
II.
III.

Arealinnspillboligformål Områdetkalt «Delåsen».Arealetutgjør ca. 1100daa(se figur 1
nedenfor).
Arealinnspillnæringsformål-fiskeoppdrett.
Arealetutgjør ca. 170daa(se figur 1 nedenfor).
Arealinnspillom utvidelseavområde som i gjeldendekommuneplanligger som fremtidig
areal for bebyggelseog anleggsformål.Områdetkalt «Kulaåsen».Arealetutgjør ca. 575daa
(sefigur 2 nedenfor).

Figur1

Figur2

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

335/1

StatskogGlommaAS

335/4

StatskogGlommaAS

336/2

StatskogGlommaAS

2.5

Dagensarealbruk

Områdeneer per i dag nyttet til skogbruk.
2.6

Prinsipperfor vern

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

-

-

-

Biologiskmangfold

Oppdrettsanleggvi
komme nær
naturreservat.

Rørgatevil kunne
påvirkedirekte

SandbuktaØstnestangen
naturreservat-

Vassdrag

nei

Marka

Ja

0

Beslaglegge
areal

Strandsonen

Nei

Rørgatefor vann
oppdrettsanlegg

Nedleggingav rør
under jord

Matjord

Nei

Friluftsområder

Ja

Tett inntil

SandbuktaØstnestangen
naturreservat

Innspillenevil kunnemedførebedre adkomstog parkeringfor publikum som skalbesøkeSandbuktaØstnestangennaturreservat.

2.7
Tema

Utbyggingsområdetsbeliggenhet
Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

800-1500m

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

2-3 km

Adkomstfra offentlig veg

200-500m

Gangavstandtil nærmeste
1000-2000m
kollektivknutepunkt,og er det
opparbeidetgang-og sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

0-500m, etablerte veier og nye vil bli
etablert ved omreguleringtil boligformål.

Avstandtil strandsonen

250-1000m

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

1200-1500m, GSmå delvisopparbeides

Gangavstandtil ungdomsskole 600 –2 200 m, GSmå delvisopparbeides
og er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Beskrivmed egneord området i en større sammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.

2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Noensoner

Kanunngåsved
detaljregulering

Grunnforhold

Mye bart fjell

Aktsomhetmht. radon. For
øvrigingen negative
konsekvenser

Overvann/flom

Overflatevann

Planleggingog utbyggingmå
utføresslik at man unngår økt

avrenningned i eksisterende
bebyggelse
Flo

2.9

Ikke aktuelt

Bebyggelseog utnyttelse

Delåsenvil med gitte forutsetningerkunnegi ca. 500 boliger,Kulaåsenvil måtte utredesnærmere.
Mht. områdefor oppdrett av fisk visesdet tilrapport utarbeidet på oppdragfra Hurumkommune:
Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017(Vedlagt).Initiativtakertil slik
anleggvil følge opp med utfyllendedokumentasjondersomkommunener positivtilen slik etablering.

2.10

Trafikk og adkomst

Det må etableresny adkomsttil samtligearealerinnspilletomfatter. Herundertiltak mht. skolevei.
Innspilletkalt Delåsenskisserernyadkomstvei.Tiltakenevil kunnegi bedretilgang til marka og
strandsonen.Adkomsttil strandsonenvil kun gjeldefor areal til oppdrettsanlegg.

2.11

Terreng

I innspilltil boliger i Delåsenog oppdrettsanlegger terreng omtalt nærmerei eget vedlegg.Kulaåsen
vil måtte utredesnærmere.Sevedlegg.

2.12

Tidsperspektiv

Planleggingog utbyggingvil pågåi kommuneplanperioden2020-2033.

2.13

Økonomi

Økonomiskekonsekvenserknyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.

2.14

Vedlegg

1. Skjemafor innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan,COWI2017
2. Innspilltil kommuneplanensarealdel,COWI2017
3. PlanDelåsenmålestokk1:10 000
4. Rapport,Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017.Rapportener
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.

Hurum kommuneplan
Planog bygg

Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan
Hurum kommuneønskerå mottainnspill til revisjonav kommuneplanens
arealdel.Til hjelp for å gi
innspill er etterfølgendeskjemautarbeidet.
Forslagetom endretarealbrukvil bli vurdertut fra vedtattarealpolitikki kommuneplanen,
sektorlovgivningsamtnasjonaleog regionaleretningslinjer.
I en beskrivelseav et innspill til kommuneplanennevnesrelevantespørsmålstillinger.Man bør
argumenterefor og begrunnehvorfor en kan sepositivt på innspillet/utbyggingsforslaget.
All saksbehandling
av forslagtil endretbruk er offentlig. Derfor gjøresadministrasjonen
saksframstillingog innstilling tilgjengelig på internettsåsnartde foreligger.Behandlingenav
forslagenei kommunenspolitiske utvalg, mv skjer i åpnemøterog vedtakbegrunnes.
Kommunenkan be om nødvendigdokumentasjonknyttet til enkeltområdersomgrunneiereog
andreønskertatt inn i planensom utbyggingsområder.
Det er planmyndighetensom avgjørhvilken
dokumentasjonsom er nødvendigfor å kunneforetaen forsvarlig dokumentasjonav
innspillet/utbyggingsforslaget.
Forslagstillerforutsettesbekosteframskaffelseav nødvendig
dokumentasjon.
Dersomdet er ønskeligå drøfteforslagkan kommunensplanavdelingkontaktes.
Tiltakshaver
Navn

StatskogSFv/Øystein Skjelbred

Adresse

Baneveien32B
Kongsberg

Telefonnummer

07800

E-postadresse
Samarbeidspartner/konsulent

COWI AS
Kontaktinfo:
Liv Åsne Teksle
Email: lite@cowi.com
Tlf: 41446730

Eierforhold
GNR/BNR

35/1, 35/4

Grunneier

Statskog

Utbyggingsområdet
Kryss av
Formåli gjeldendekommuneplan

LNFR Areal for spredtbolig-fritids
eller næringsbebyggelse,
mv.
LNFR Landbruk,naturog
friluftsformål

x
x

Bolig
Fritid/hytte
Industri/næring
Forretning/kontor
Offentlig bebyggelse
Annet
Kommunedel/tettsted

Tofte

Nærmestehovedveg

Rv 281VestreStrandvei

Fortettingav eksisterendebebyggelse

Nei

Berørerarealetstrandsone
(etter
Nei
kommuneplan)og/eller 100-m-beltetetter
PBL
Formålog utnyttelsesgrad

Antall enheter

Arealomfang(m2)

Eneboliger/flermannsboliger

500

Totalt arealforeslåttavsatt
til boligformål utgjør 1094
dekar.Det inkluderer
arealertil infrastrukturog
grøntkorridorer.
732 dekarav de 1094
utgjør byggefeltfor bolig.
Innenfordettevil det også
væreutearealer,
lekeplasser,infrastruktur,
arealerfor barnehage.

Leiligheter

500

Fritidsbolig/hytte
Næring/reiseliv
Næring/forretning
Næring/industri/lager
Annet

Næring/fiskeoppdrett

165 dekar

Andre opplysninger
-Tiltaket vil kreveny veiforbindelsefra RV 281 til nytt boligfelti øst og fiskeoppdrettsanlegg
i
vest.
-Boligområdenevil kreve interneatkomstveier,samtgang-og sykkelveinett.
-Planforslagetvil gi behovfor etableringavanslagsvistobarnehager,i tillegg antasdet behovfor
utvidelseav eksisterendebarne-og ungdomsskoler.
-Planforslagetvil skapebehovfor ca. 50 dekarnytt arealtil idrett og lek.

Tilleggsopplysninger:
1. Beskrivelseav eksisterendesituasjon
Arealbruk og landskap
Foreslåtteutviklingsområdeer i kommuneplanens
arealdelmarkertsom LNFR arealfor
spredtbolig-fritids eller næringsbebyggelse,
mv og LNFR arealfor landbruk,naturog
friluftsområde.Områdethar en varierendetopografibeståendeav bådebratt terrengog
jevnereområder.Topografienvil værepremissgivendefor hvordanområdetkan utvikles til
fremtid boligformål og anleggfor fiskeoppdrett.

Figur 1Utsnitt av kommuneplanens arealdel (gjeldende kommuneplan)

Faresoner ras- og skredfare
I kommuneplanens
arealdeler flere områdermarkertsom faresonefor skredog ras.Forslag
til nytt boligområdeog infrastrukturmå vurderesut ifra disseområdene.Kartet over viser
områdermed fare for ras/skred(rød skravur).Forslagtil nytt boligområdevil ikke kommei
konflikt med disseområdene.
Bebyggelse og anlegg
I gjeldendekommuneplaner et belte i sør,langsnordsidenav RV 281 regulerttil
boligformål. Foreslåttenytt boligområdevil etableressom en forlengelseav eksisterende
boligbebyggelse.
Nord for foreslåtteboligområdeer det i gjeldendekommuneplanregulertinn eksisterende
og fremtidig næringsareal.Områdetutnyttesi dag av Lindum Oredalensom behandler
hageavfall,forurensetjord mm.

Kulturminner
Det er ikke registrertnoenSEFRAK bygg innenforområdet,men funnetenkelte
arkeologiskekulturminner.
Infrastruktur
Fv281 VestreStrandveier hovedforbindelsengjennomTofte. Nytt boligområdeog
fiskeoppdrettvil kreveny atkomstveifra Fv 281 til ny bebyggelseiøst og
fiskeoppdrettsanlegg
i vest.Fv 281VestreStrandveigår over i Tofteveiensom strekkerseg
forbi Lindum og Marikollen.
Geologiske forhold
I henholdtil kart fra NorgesGeologiskeUndersøkelsebestårhoveddelenav områdetav
fjell, mendet er ogsåforekomsterav marineavsetninger.
2. Beskrivelseav forslaget, herunder intensjoner og formål
Forslageter todelt. Primærtforeslåeset områdefor boligutvikling, i tillegg foreslåset
mindreområdefor landbasertfiskeoppdrett.
Boliger: Den raskebefolkningsvekstenog det eksplosiveprisvekstenpå boliger i Osloregionengjør at flere ser segom etter alternativer,og andretyper kvaliteter.Et mindre
stedbundetarbeidslivog god internettdekninggjør det lettereå bo i noe lengrereiseavstand
til de storearbeidsplasskonsentrasjonene.
Flytting til Tofte kan væreattraktivt for stadig
flere. Med detteperspektivetforeslåset boligfelt i forlengelsenav dagensboligområder,og i
tilknytning til prosjektenepå Sageneog Marmorveien.Det er i mulighetsstudietsettpå en
variasjonav boligtyper:eneboliger,tomannsboliger,firemannsboliger,rekkehus,
storgårdskvartaler
og punkthus.Forskjelligelivsfaserpassertil forskjellige typer boliger, og
hensiktener at et mangfoldav menneskerskal kunnefinne en bolig på Tofte.
Landbasert fiskeoppdrett: Den foreslåttetomtenpassersværtgodt til et anleggfor
landbasertfiskeoppdrett,med tilsig av ferskvannog nærhettil sjøen.Prosjektetkan væreet
skritt i retningav en mer bærekraftigoppdrettsnæring
og økt sysselsettingi Hurum.
3. Totalareal som forslaget omfatter
Totalarealeter 1259 dekar.
165 dekartil fiskeoppdrettsanlegg
og 1094 dekaravsatttil boligformål.

4. Kart over området, som viser eksisterendeeiendomsgrensersamt planomfanget.
StatskogGlommaAS er eier av områdeneforeslåtttil fremtidig bolig- og næringsformål.

Figur 2 viser arealinnspill til kommuneplanens arealdel

5. Adkomstløsninger, grovt skissert
Planforslagetkrevernye adkomstløsninger
til nytt boligområdeog anleggfor fiskeoppdrett.
Til fiskeoppdrettsanlegget
planleggesveiforbindelsefra Fv 281. Løsningener grovt skissert
påfigur 3. Denneadkomstenknyttestil eksisterendeveiforbindelse,men tiltaket vil kreve
enoppgraderingav denne.Utforming av kryssmå vurderes.
Til boligfelteneer det skissertto mulige veiforbindelserfra Fv 281. Beggeløsningenegir
veier med stigningpå inntil 8%. Skissenei figur 4 viser mulig fremtidig adkomstveier.I
tillegg vil det kreveset internt veinett i boligområdene,samtgod tilretteleggingfor gående
og syklende.

Figur 3 oversikt over arealinnspill, byggefelt og forslag til nytt veisystem

Figur 4 Skisse av mulige adkomstveier fra Fv281 til nye boligfelt

6. Eventuelle illustrasjoner og planskisser:
Se vedlegg

8. Konsekvenser
LNF til Boligformål
Planforslagetinnebærerca. 1000boenheter.Transformasjonav LNFR områdetil
boligformål vil reduseretotalarealetsom utgjør skogi området.Derimot vil tilrettelegging
for fremtidig konsentrertboligbyggingav størreskalagi Hurum og Tofte et fremtidig godt
boligtilbud og gjøreområdetgodt rustetfor fremtidigvekst. Tofte ligger i naturskjønne
omgivelser,og har et utviklingspotensialfor næring,forretning og boligbygging.
Transformasjonav LNFR områdetil næringsformål(fiskeoppdrettsanlegg)
vil reduseretotal
arealav markaytterstpå Tofte. På denannenside vil det væreen næringsvirksomhet
som
genererflere arbeidsplasser
på Tofte. Landbasertfiskeoppdretter en framtidsrettetnæring
som kan ha et stort potensiale.
Sosial infrastruktur
Befolkningsvekstog boligbyggingvil bidra til behovfor mer sosialinfrastruktur.
Foreliggendeplanforslagvil skapebehovfor etableringav anslagsvisto barnehagermed
seksavdelinger(ca. 135 barn),i tillegg antasdet behovfor utvidelseav eksisterendebarneog ungdomsskoler.Planforslagetvil skapebehovfor ca. 50 dekarnye arealertil idrett og
lek.
Infrastruktur - vei
Planforslagetvil gi økt antall reisertil og fra områdetsom vil gi økt trafikkmengdepå
eksisterendeveiforbindelse,spesieltFv281. Fordelingav trafikk gjennomTofte sentrumog
vestoveri retningHolmsbubør vurderesnærmere.Kollektivtilbudet vil måtteforbedressom
følge av en størreutbygging.Fremtidig boligutvikling vil kunnegi et grunnlagfor å øke
kollektivtilbudet til Tofte.
Fiskeoppdrettsanlegg
vil trolig kreve transportav størrekjøretøytil og fra anleggetog det
kan resulterei noe mer trafikk av størrekjøretøyi området.Dissebør ledesutenomTofte
sentrum.Det vil værebehovfor å byggeny vei inn til oppdrettsanlegget.
Infrastruktur –vann og avløp
Vannforsyningi områdeter privat i dag,og det må påregnesetableringav vannforsyningtil
området.Avløp kan koblestil eksisterendeavløpsnetti Tofte, men kapasitetenmå utredes.
Landskap
Fiskeoppdrettsanlegget
og noenav boligenevil væresynlig fra omegnenog fra sjøen.
Avhengig av arkitektoniskutforming kan dettepåvirke landskapsbildetpositivt eller
negativt.

Tilleggsopplysningerfinnes i vedlegg.

Til orientering:
Diverseinformasjon,kommuneplandokumenter,
mv er tilgjengeligepå kommunensnettside:
http://www.hurum.kommune.no
Eventuellespørsmåltil planforslagetkan rettestil Plan og bygg, tlf 3279 7100. Kontaktadresse:
Hurum kommune, Plan og bygg, 3482 TOFTEeller
E-postadresse:postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no
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Det ene innspilletutgjør boligformålpå 1094dekarog det andreer næringsformål
med hensiktom å etablereet landbasertanleggfor skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsenhar et megetvariert topografbeståendeav bådebra e
skråningerog jevnereområder.Terrengetvil væreen premissgiverfor utplasseringav
nyeboligfeltog næringsvirksomhet.
Det er foreta registeringerav en rekketema basertpå lgjengeliginformasjonhos
miljøstatus.no,ngu.noog Hurumkommuneswebkart.I llegger det gjennomført
en egnetsanalyse
sombaserersegpå helningsgradog helningsretning.Foreliggende
registreringer,analyserog delområders lknytning l eksisterendeboligfeltog
infrastrukturdannergrunnlagfor valgav områder.
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EKSISTE
RENDE SITUASJON
To e og Sætreutgjør Hurumsstørstete steder,og To e ligger o plassertmed
næhet l både orden og marka.Delerav industrienpå To e er nedlagtog nye
utbyggingsprosjekter
planlegges.To e har et utviklingspotensiale
bådemed tankepå
befolkningsvektog næringsutvikling.
Hovedveien l To e er Fv281 og te stedetbetjenesav bussforbindelse.

Gjeldendekommuneplan
Det mesteav områdeter i kommuneplanenregulert l LNFRarealfor spredtbolig-fritids eller næringsbebyggelse,
mv og LNFRarealfor landbruk,natur og frilu sområde..
Nord i områdeter det avsa et område l eksisterendeog frem dig næringsformål.
I sørlangskysten nnesarealerfor boligformål.Det er ere stederregulerthensynssonerhvor det er ras-og skredfare,og det går en høyspentlinjegjennomområdet.
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REGISTR
ERINGER
Det er foreta et utvalgav
registreringerfra miljøstatus.no,ngu.
no og kommunenswebkartsom er
av betydningfor mulighetenefor
utbyggingpå Delåsen.

Faresonerskred

Det er ere områdermarkert som
faresonerfor skredi kommuneplanes
arealdel.Terrengetvil være
premissgivende
for innpasseringav
Informasjonener forenkletav hensyn ny boligfelt anleggfor skeopdre .
l lesbarhetog helhetligoversikt.
Registreringene
er gjort for et større
områdeenn det som foreslås l
ny arealformåli kommuneplanens
arealdel.

Kulturminner

Tekniskinfrastruktur

Det er få byggi planområdetsom
er inne i SEFRAK
registeret,en del
bygningerre utenfor området
registrert.Det nnese ? Arkeologisk
kulturminnesørvesti området.
Hensyn l kulturminnerantaså
ha liten eller ingenkonsekvensfor
utbyggingav området

Enkra ledningmed sværtstor
strømføringkrysserområdet.
Bebyggelsenært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
Kra ledningenvil ikkekomme
i kon ikt med forslag l nye
boligområder.

SEFRAK
bygningm. meldeplikt
Arkeologiskkulturminne
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Vik ge plantearter

Radon

Det er registrertfå truete eller
Storedeler av områdeter de nert slik
spesieltverdifullearter innenfor
at det i forbindelsmed utbyggingmå
analysområdet.Det kanimidler d
utviseshøy aktsomhetmtp Radon.
væreverdifullearter der som ikkeer
Dade e er spredt ut over hele analyregistrert.Henysnet l biomangfold
ha lik
antaså ha liten eller ingenkonsekvens seområdetvil det sannsynligvis
konsekvens,uavhengigav delfelt.
for utbyggingav området.

Geologi
Analyseområdetbestårhovedsakelig
av bart ell (rosaområder),men det
er ogsåforekomtav marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblåfelt).
.
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ANALYSE
- egnethet
Det er gjennomførten egnethetsanalyse
for å
lokalisereområdersom er best egnet l utbygging
av boligformål.Analysentar utgangspunkt l
helningsgradog helningsretning.Kartetunder

l venstreviserhelningsgrad.Karteti midten
viserhelningsretning.Tilsammenutpekerdisse
områdersom er bedreegnetfor frem dig
utbygging.Kartet l høyreviseren oversikt
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over egnethetfor utbyggingi området.Områder
de nert som uegneteer østvendteområder
bra ere enn 1:3 og nordvendteområderbra ere
enn 1:5. Dissevisessom hvite områderunder.

ANALYSE
- egnethet
Kartetunder viserat områdetbestårav
landskapsmessig
formasjonersom skaper ere
siktaksermot orden. Det er godekvalita ve
egenskapersom bør tas i betraktningved
vurderingav arealbruk.

Påbakgrunnav gjennomførteregistreringer
og analyserhar 6 delområderbli vurdert for
frem dig boligutbygging.Områdetlengstvest
bestårdelsav dyrkbarjord og har nærhet l
kra ledningen.Områdene3-5 og delvisområde
2 liggernoe isolert i skogenog berørerdelvis

områdermed drikkevann.Område1 liggersom
en forlengelseav eksisterendeboligfelt,har
forbindelsesmuligheterl eksisterendehovedvei,
helningmot vest,le ere terreng og delvisutsikt
l sjø.De e områdetvurderesdermedegnet for
frem dig boligbygging.

6

1

2

1
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4
3

5

FORSLAG- arealinnspill

l kommuneplanens arealedel

Kartet under viserStatskogsinnspill l rullering av kommuneplanens
arealdel.Påbakgrunnav registreringerog en egnethetsanalyse
basert på
terreng og helninggrader det utpekt et områdesom foreslåsregulering
l boligformål. og et områdeforeslå regulert l næring(landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonenunder viserforeslå arealavsa l henholdsvisnæring
( skeoppdre anlegg)og boligområdetmed byggefeltog forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anleggetog boligfeltene.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed godesol- og utsiktsforhold.Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterendeboligområder,skole,
kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinjei sør

TwinHouse
(Jarmund/Vigsnæs)

EGNER
SEGTIL
Terreng lpassede,kjedete boliger,ene- og
tomannsboliger
KVALITETER
Sørvendtmed slakereøstvendteskråninger,godesolog utsiktsforhold.Fjordutsikt.Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdetSageneseil, og eksisterende
boligområder.Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboarealekan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.
Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassertbebyggelseog småhus.Områdeter egnet for
å etablerestrøkslekeplass.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed østvendteskråninger,godesol- og
utsiktsforhold.Fjordutsikt.Nærhet l orden utviklingsområdetSageneseil, og eksisterendeboligområder.
Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger.Terrengetkan
gjøredet u ordrene å innpassestørre lekeplasser

Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassehus
og terreng lpassedelavblokker.
KVALITETER
Sørvendtområdemed godesol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skogog turområder og utviklingsområdet
Sageneseil, gangavstand l skole,kultur lbud, handelssenter mm. Områdesom ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skogog turområder.

Landenberg
(PeterKunzArchitektur)

UTFORDRINGER
Mindre områdesom ligger mellom to østvendteskråninger,rela vt bra . Mindre område,øst-og delvis
nordvendt som gir dårligeresolforholdpå bakkeplan.

Rundeskogen
(Helen& Hard)

EGNER
SEGTIL
Punkthusmed lite fotavtrykk,der et størreantall
boliger får godekvaliteter.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Størreområdersom er delvissørvendte, lsvarende
ate eller svaktskrånendeterreng. Nærhet l skogog
turområder,gangavstand l orden.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm. Begrensetutsikt.Nordvendteområdersom
gir begrensetmed sol på bakkeplan,men som ligger
høyt i terrenget.

EneboligNeskollen
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Småhusmed med lavereutny else,størreprivat
utearealpå bakkeplan
Bolsøyaklima lpassede
boliger (Rodeoarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisøstvendtområdemed svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold, deler med godeutsiktsforhold.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Skogsnarvegen
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Kjedeteboliger,lavblokk.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Områdersom ligger høyt i terrenget,i hovedsaksør-og
nordvendte.Svaktskrånendeterreng.
Godesolforhold.Nærhet l skogog turområder.
UTFORDRINGER
Områdersom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor
normal gangavstand.

Årvollskogen
(Jensenog Skodvin)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur,som barnehage/skoleog idre sanlegg,samt
noe handel.
Haslelinje
(Dyrvikarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisnordvendt område med svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold og liggerhøyt i terrenget.
UTFORDRINGER
Områdesom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor normal gangavstand.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur samt noe handel.Er ogsåegnet l småhus,
eksempelviskjedete boliger.
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FORSLAG
- temakart

l boligutvikling

Hovedkonseptinfrastruktur

Hovedkonseptgrøntstruktur

Målpunktereksisterendeog
frem dig

Hovedkonseptgang-sykkelveine

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE

SIDE13

FORSLAG
illustrasjonsplan
boligutvikling
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RAPPORT

Mulighetsstudieakvakultur - landbasert
oppdrett
OPPDRAGSGIVER

Hurum kommune

DATO/ REVISJON
: 20. desember2017
DOKUMENTKODE:10233053-AKVA-RAP-001

Dennerapporten er utarbeidet av Multiconsult i egenregi eller på oppdrag
fra kunde. Kundensrettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Hviskundeni samsvarmed oppdragsavtalengir tredjepart tilgang til
rapporten,har ikke tredjepart andreeller større rettigheter enn det han
kan utlede fra kunden.Multiconsult har intet ansvardersomrapporten eller
deler av dennebrukestil andre formål, på annenmåte eller av andre enn
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykkettil. Delerav rapportens
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering,distribusjon,
endring,bearbeidelseeller annenbruk av rapporten kan ikke skje uten
avtalemed Multiconsult eller eventuellannenopphavsrettshaver.
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Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversiktover akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige
begrensningersom tilsier at det ikke bør byggeset
landbasertoppdrettsanleggi Hurum. Hvorvidtet anleggvil værebedriftsøkonomiskforsvarliger et annet spørsmål,
og dette avhengerav prisenei markedet.
Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire aktuelle
områderi Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett. Dette er Sagene,Tofte, Halvorshavnog
Delåsen.Av disseområdeneer det arealetpå Tofte (gamleTofte Cellulosefabrikk)som utmerker segsom det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriterieneinnfridd på en god måte. Områdeter stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdetliggertilknyttet sjø med en tilfredsstillenderesipient,og har alleredeferskvannforsyningfra
Langvatn.Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området,og det er alleredeetablert kai med
god tilkomst. Dersomen biodieselfabrikkvil ha energioverskudd,eventuelt produserespillvarme,er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttesi produksjonenav fisk. Det nest bestealternativet for lokaliseringav et landbasert
oppdrettsanleggvil værepå næringsområdetnordsidenav vegen.
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Innledning

1.1 Bakgrunnfor prosjektet
Omstillingsprogrammeti Hurum,«Hurum2020»,er etablert som en prosjektorganisasjonmed eget styre sammensatt
av politikere, administrasjonog næringsliv.Målet med programmeter å sikre et bærekraftiglokalsamfunnfor
fremtiden. Påbakgrunnav konkretehenvendelserønsker«Hurum2020»å gjennomføreen mulighetsstudiefor
etableringav landbasertoppdrett i kommunen.Mulighetsstudiener avgrensettil Hurum kommune.
Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversikt over akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Fire aktuelle områderi Hurum kommunefor landbasertoppdrett er vurdert.

Figur1. Hurumkommune,geografiskplassering.

1.2 Organiseringav prosjektet
Mulighetsstudiener utarbeidet av Multiconsult NorgeAS.Oppdragslederfor prosjektet har vært SveinAndersland.
Kjell Arne Møklebusthar vært fagligleder for oppdraget,mensSarahFagertunEggereidehar vært
oppdragsmedarbeider.
Kontaktpersoni Hurumkommunehar vært GunnlaugMarie Brandshaug.14. november2017var det oppstartsmøte
med synfaringpå aktuellelokaliteter i Hurum kommune.I tillegg til GunnlaugMarie Brandshaugdeltok SverreWittrup
fra kommunen.Kjell Arne Møklebustog SveinAnderslanddeltok fra Multiconsult.
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1.3 Hva kjennetegneren bærekraftig akvakulturnæring
I Brundtlandkommisjonens
rapport «Our commonfuture» fra 1987 er bærekraftigutvikling definert som «en utvikling
som imøtekommerdagensbehovuten å ødeleggemulighetenefor at kommendegenerasjonerskalfå dekketsine
behov.».Bærekrafthviler på en fornuftig og tilfredsstillendeutvikling innen alle de tre områdeneøkonomi,sosiale
forhold og miljø.
For akvakulturnæringener det spesieltmiljøaspektetsom må holdesopp mot det økonomiskenår begrepet
bærekraftigutvikling skalbrukesog tolkes. Regjeringensstrategi for en miljømessigbærekraftighavbruksnæringfra
2009 beskriveri forordet en bærekraftighavbruksnæringsom en «næringsom drivesmiljømessigforsvarligog er
tilpassethensynettil havmiljøog biologiskmangfold».Strategienskissererfem mål for en miljømessigbærekraftig
havbruksnæring,men gir ingendirekte definisjonav begrepetbærekraft.
Bærekraftbegrepetblir ogsådiskutert i arealutvalgetsrapport «Effektivog berekraftigarealbruki havbruksnæringen–
areal til begjær»fra 2011.Bærekraftigakvakulturvirksomhetmå kjennetegnesved å skjeinnenfor rammer som er
akseptablefor miljøet og for samfunnet.Utgangspunktetmå væreat næringenikke medførervarige(irreversible)
konsekvenserfor miljøet. Reversiblekonsekvenserbør begrenses,og et områdeskalkunne framståsom upåvirket
etter en tid med brakklegging.Bærekraftigakvakulturvirksomhetkan videre kjennetegnesved å værebasertpå de
generelleprinsippeneom bl.a. økosystemtilnærming,tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
og bruk av føre-var-prinsippet.
Mangelpå kunnskapskalfor eksempelikke væreen grunn for å unnlate å handlenår det er nødvendig.
Enøkosystembasertforvaltning innebærerat ressurserbare kan tas ut av eller tilføres systemetpå en slik måte at
økosystemetsfunksjonblir opprettholdt. For akvakulturbetyr det at det er den samledeeffekten som driften har på
økosystemnivåsom må vurderes,mensden lokaleeffekten rundt anleggenehar mindre betydningfor hele
økosystemetsfunksjon.For store tilførsler av organiskstoff i et områdeer en påvirkningsom kan føre til regional
eutrofiering og derfor uønskedeforandringeri økosystemetsfunksjon.For det biologiskemangfoldeter de største
truslenelakselusog genetiskinnblandingav oppdrettsfiski ville bestander.Spørsmåletblir hvor grensengår mellom
hva som er akseptabelpåvirkningog hva som ikke er det.

Figur2. FNsmodell for en bærekraftigutvikling.
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Føre-var-tilnærmingen
skalleggestil grunn i akvakulturforvaltningen.Forvaltningenmå værekunnskapsbasert,slik at
vi produsererpå rett nivå, samtidigsom risikoenfor uheldigekonsekvenserblir redusert.Kunnskapenom
sammenhengenei naturen vil aldri bli fullstendig.Utfordringener å sikre nok kunnskaptil at usikkerheten,og dermed
risikoenfor negativpåvirkninger tilstrekkeliglav.
Økosystemtilnærmingen
innebærerå se sammenhengermellom de ulike elementenei økosystemeneog påvirkningen
av disseelementene.Basertpå en slik tilnærmingmå akvakulturvurderesut fra konsekvensenefor det
omkringliggendemiljøet. Økosystembasertforvaltning er kunnskapskrevende
og komplekst,og må utviklesover tid.

2.1 Næringensin struktur og organisering
Eierstruktureni akvakulturnæringenhar endret segfortløpendede sistepar tiårene. I 1991ble prinsippetom at
oppdrettere fortrinnsvisskulleha majoritetsinteresseri bare ett anleggopphevet,og det ble raskt satt i gang
strukturendringeri form av oppkjøpog fusjoner.Utviklingenhar gått i retning av færre og større oppdrettsaktører.
Sjømatmeldingenfra 2013 oppgir at det er 89 aktører som eier de 132 selskapenesom inneharalle de 932 ordinære
konsesjonenefor matfiskoppdrettav lakseller regnbueørreti sjøen(hele landet).Pådette tidspunktet eide den
størsteaktørenca 22 % av konsesjonene,de fem størsteaktøreneeide 53 %,og de ti størsteaktøreneeide 65 % av
konsesjonene.

2.2 Konsesjonerog lovgivning
Produksjonskonsesjoner
er det viktigsteverktøyettil å kontrollere produksjonskapasiteten
i den norske
oppdrettsnæringeni dag.Lakseindustrieni Norgehar vært regulert sidenlakseoppdrettble kommersialisert,og de
første reguleringeneble introdusert i 1973.I begynnelsenvar konsesjonssystemet
sværtliberalt, og fungerte mer som
en registrering,og fram til 1977 ble nestenalle søknaderinnvilget.
I 2005ble maksimalttillatt biomasse(MTB)–reguleringeninnført. Dengitte MTBbestemmerhvor mye levendefisk
innehaverenav en tillatelse kan ha ståendei sjøentil enhvertid. MTBregulerespå to nivå; lokalitetsnivåog
selskapsnivå.Enstandardtillatelse til matfiskproduksjonav laks,ørret og regnbueørreter 780 tonn. I Tromsog
Finnmarker en tillatelse inntil 945 tonn.
Gjennommestepartenav den norskelakseoppdrettshistorienhar konsesjonenevært gratis, men etter hvert har
Statenhatt anledningtil å kreveet betydeligvederlag.I 2002 ble det innført en avgift på 5 millioner kroner per
konsesjon.I 2008 ble prisenøkt til 8 millioner kroner. Framtil 2015var det en begrensningpå hvor mange
konsesjonersom kunneeiesav ett enkelt firma. Tidligerehar utdeling av konsesjonerskjeddmed ujevnemellomrom,
og med varierendetildelingskriterier.Veksteni produksjonskapasitethar dermed vært uforutsigbar.
Lakselusinfeksjon
i oppdrettsanlegghar vært regulert siden1997for å reduserede skadeligeeffektenelakselusenehar
for oppdrettet og vill fisk. Det er innført reguleringersom setter grenseverdierfor det maksimalegjennomsnittlige
antallet lakselusper fisk, og et obligatoriskrapporteringssystemer innført. Dersomdissegrenseverdieneblir
overstegetmå fiskenbehandleseller slaktesinnen to uker.
I forbindelsemed Stortingsmeldingenom veksti havbruksnæringenoppnevnteNærings-og fiskeridepartementeten
hurtigarbeidendearbeidsgruppe.Arbeidsgruppenbesto av representanterfra forvaltningen,forskningenog
næringsorganisasjonene
og mandatet for gruppenvar å utrede statusfor landbasertakvakulturog foreslåendringer
for å rydde eventuellehindringerav veien for etableringav dennetypen akvakultur.
Arbeidsgruppenleverte rapporten Lakspå land i 2015.Her foreslo arbeidsgruppenat det skulleåpnesfor en egen
tillatelsestypefor landbasertmatfiskoppdrettav laks,ørret og regnbueørretmed bruk av sjøvannuten
antallsbegrensningog uten at det skulletas vederlag.Påbakgrunnav dette ble det fastsatt nye tildelingsreglerfor
landbasertakvakulturav laks,ørret og regnbueørret1. juni 2016.Regelverketåpner for en løpendetildeling av
tillatelser til landbasertakvakulturav laks,ørret og regnbueørret.Søknaderom landbasertakvakulturskalsendes
fylkeskommunen,behandlesløpendeog det skalikke betalesvederlagfor tillatelsene.
Kostnadenog risikoenved å ha fiskeni sjø har vært økendei Norge,og det jobbesstadigmed å forsøkeå holde laksen
på land stadiglenger.Enkombinasjonav høyelaksepriser,økendeproduksjonskostnaderi tradisjonelt merdoppdrett
av laks,og gunstigeordningersom oppmuntrer til innovasjonog utforskingav ny teknologihar alle medvirket til å
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drive frem en utvikling innen landbasertakvakultur.Dette åpner ogsåfor at nye investorerkan etablere segi
akvakulturnæringen.
Det er pr oktober 2017 innført et nytt forvaltningssystemfor lakseoppdrett.Det nye reguleringssystemethar som
hovedformålå sikremiljømessigbærekraft.Dette trafikklyssystemetdeler norskekysteninn i 13 produksjonsområder.
Produksjonsområdene
dekkerhele kystlinjenlangsfastlandsnorge,og alle kommersiellematfisktillatelserfor laks,
ørret og regnbueørrettilhører et produksjonsområde.Det nye trafikklyssystemetskalsikre forsvarligog forutsigbar
veksti oppdrettsnæringen.Hver av de tretten produksjonsområdeneer farget grønn,gul eller rød, og fargenavgjør
om oppdretterne i området får lov til å vokse.Det er for tiden lusepåvirkningenpå laksefiski området som er
grunnlagetfor reguleringen.Produksjonsområdene
skalværeoppdrettsnæringensforvaltningsområderi framtiden,
og skalregulerekapasiteteni tillatelsenesom er hjemmehørendei det enkelteproduksjonsområdet.

Figur3. Kartutsnitt med de nye produksjonsområdene
og regjeringensbeslutningom trafikklyspå
produksjonsområdene
i 2017.
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Hurum kommuneliggerinnenfor produksjonsområde1 Svenskegrensen
til Jæren.Dette området er blant de
områdenesom har lavestlokalitetstetthet, og regjeringenbesluttet at området skalværegrønt i den første
vurderingenav produksjonskapasiteti produksjonsområdene(Figur4). Dette var i tråd med ekspertgruppens
vurdering.
De nylig innførte produksjonsområdene
vil som hovedregelmedføreat det ikke vil væremulighet for vekstpå noen
lokaliteter dersomproduksjonsområdethar fått rødt trafikklys.Dette vil kunne favorisereetableringav landbasert
oppdrett, i og med at slikeanleggnaturlig vil komme utenfor ordningenmed justeringav produksjonskapasiteti
samsvarmed resten av det tilhørende produksjonsområdet.

Figur4. Tabellover ekspertgruppensvurderingav risiko for luseindusertdødelighethosvillfisk, ekspertenesvurdering
av usikkerhet,styringsgruppensråd og regjeringensbeslutningom farge på produksjonsområdene.

2.2.1 Søknadsprosessen
Fraog med 2010 er hovedregelenat akvakultursøknaderskalsendesFylkeskommuneni det fylket det blir søkt om
lokalisering.For akvakulturmed uttak av ferskvatnavgjørNVEom inngrepeter konsesjonspliktigetter
vannressursloven.
Søknadog forespørselom konsesjonspliktskjer til NVEsitt aktuelle regionkontor,og
konsesjonsfritakeller konsesjonskalværepå plassfør søknadenblir sendt til fylkeskommunen.
Fylkeskommunensendersøknadentil Mattilsynet, Kystverket,Fylkesmannenog Fiskeridirektoratetsregionkontor.
Mattilsynet avgjørsøknadenetter matlovenog Kystverketavgjørsøknaden,ved inngrepi sjøområde,etter havne-og
farvannsloven.Fylkesmannens
miljøvernavdelingavgjørsøknadenetter forurensningsloven,i tillegg til å gi uttale om
plasseringentil anleggetnår det gjeldernaturverninteresser,sårbarnatur/biologiskmangfold,og frilufts-, fiske-og
viltinteresser.Med fiskeinteressermenesi dennesammenhenglakse-og innlandsfisk.Fiskeridirektoratetgir uttale om
marine fiskeinteresser.Fylkeskommunengjør en samletvurderingav om det skaltildeles tillatelse etter
akvakulturloven.
Enskjematiskframstillingav saksgangener gitt i Figur5. Tillatelseetter akvakulturloveninnebærerikke at søkerer
unntatt fra å søkeom tillatelse fra andre myndigheter,som for eksempelbygningsmyndighetene,
eller avklare
eventuelleprivatrettsligeforhold. Dette er søkersitt ansvar.
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Figur5. Behandlingav ordinæreakvakultursøknaderfra 2010.Kilde:Nærings-og fiskeridepartementet.

2.2.2 Loverog forskrifter
Det er i dag en rekkelover og forskrifter som regulererakvakulturnæringen.I det følgendeblir det gitt en oversiktover
noen av disseloveneog forskriftene.
Akvakulturloven(Lovav 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur)
Akvakulturlovenhar som formål å fremme lønnsomhetog konkurransekrafti akvakulturnæringeninnenfor rammene
av en bærekraftigutvikling.Det er Fiskeridirektoratetsom forvalter loven. Lovenfastsetterkrav om egentillatelse for
å kunne drive akvakultur,uansett type, og gir hjemmel til å regulereantallet tillatelser eller hvor mye biomassehver
tillatelse kan ha ståendei sjøentil enhvertid. I medholdav loven er det etablert et systemder det ikke blir gitt
tillatelse til å drive akvakulturuten at alle andre sektormyndigheterhar gitt de nødvendigetillatelsenesom blir krevd i
medholdav de lovene som de respektivemyndigheteneforvalter. Søknaderom tillatelse til å drive akvakulturog
søknaderom etableringav nye eller utvidelserav eksisterendetillatelser blir avgjort i første instansav
fylkeskommunene.
Det grunnleggendevilkåret for å kunne gi tillatelse til akvakulturer at det er «miljømessigforsvarlig».Tillatelseneskal
ogsåfremme fiskehelse,fiskevelferdog arealhensyn.Det kan iverksettesreguleringerav nye eller pågående
virksomheterfor å sikre at dissehensyneneblir ivaretatt.
Akvakulturdriftsforskriften
Akvakulturdriftsforskriftenregulererdrift av alle typer akvakulturanleggmed fisk, både stamfisk,matfisk,settefisk,
kultiveringsfisk,oppbevaringav leppefisk,fisk i slaktemerdog installasjonerfor fritidsfiske.
Bestemmelserom fiskehelseog fiskevelferdsom gjelder for tilnærmet alle typer anleggmed fisk er blant annet krav
om beredskapsplan,journalføringog rapportering,smittehygiene,brakkleggingog desinfeksjon,risikobasert
helsekontroll,varslingved uavklart økt dødelighet,grunn til mistankeom listeført sykdomeller andre forhold som har
medført vesentligekonsekvenserfor fiskevelferd,opptak og behandlingav dødfisk,avliving,installasjonerog
produksjonsenheter,metoder og tekniskeinnretninger,vannkvalitet,vanngjennomstrømming
og systematiske
målinger,tetthet, fôring, håndteringog stell, miljøovervåking,rømming,internkontroll, brakkleggingav sjøanlegg,
driftsplan for anleggi sjø og slaktemerder.
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Akvakulturdriftsforskrifteninneholderdessutenflere særligekrav til drift av stamfiskanleggog settefiskanlegg.
Forskriftenblir forvaltetav bådeFiskeridirektoratetog Mattilsynet. Kravenetil miljøovervåkingblir forvaltetav
Fiskeridirektorateti samrådmed Fylkesmannen.Rømmingsbestemmelsene
blir først og fremst forvaltetav
Fiskeridirektoratet.Mattilsynet har ogsåvedtaksmyndighetfor enkelterømmingsbestemmelser.
Matloven (Lovav 19. desember2003nr. 124 om matproduksjonog mattrygghetmv.)
Matloven blir forvaltetav Mattilsynet. Lovenhjemler tiltak for å forebyggeog motarbeidesykdomog parasitter på
fiskeninne i oppdrettsanleggeneog på de viltlevendeorganismenei omgivelsenerundt anleggene.Lovenog reglene
som er gitt med hjemmel i denne,påleggernæringenet selvstendigansvarfor å oppfylle alle krav til enhvertid.
Mattilsynet fører tilsyn med at kraveneblir fulgt opp. Med hjemmeli matlovenkan det etableresregler om plassering,
etableringog drift av akvakulturanlegg,og regler om etableringav sonerbåde for å forebyggeog motarbeide
sykdommerog parasitter.Dersomen lokalitet ikke tilfredsstiller kravenesom blir stilt i medholdav loven,vil ikke
fylkeskommunenkunne gi tillatelse.
Etableringsforskriften
Etableringog utvidelseav akvakulturanleggfor produksjonav fisk, både på land og i sjø,skalgodkjennesav
Mattilsynet i medhold avforskrift av 17. juni 2008 nr. 823 (etableringsforskriften).Dennegodkjenningsordningen
er
ogsåen forpliktelseetter fiskehelsedirektivet.
Somet smittehygienisktiltak krever Mattilsynet minimumsavstandermellom lokaliteter. Konkretekrav til avstander
ikke nedfelt i lov eller forskrift, og vurderingenemå i stor grad baserespå skjønn.Mattilsynet har egneretningslinjer
(etableringsveileder)for skjønnsutøvingi slikesaker.Faktorersom virker inn på smitterisikoener strømforhold,
avstandtil vassdrag,vandringsruterfor villfisk, avstandtil andre anlegg/annenakvakulturrelatertvirksomhet,
topografi, geografi,driftsform, produksjonsformog produksjonsomfang.Alle søknaderom etableringog utvidelseav
akvakulturanleggskalvurderesindividuelt, men det er gitt tilrådninger om minsteavstandmellom ulike typer
virksomheter,størrelsepå anleggog omkringliggendemiljø i en veiledertil forskriften.
Etableringav matfiskanleggkan vurderesut fra to ulike modeller:
1. For lokaliteter på inntil 3120tonn fisk i sjøentil enhver tid, og som ikke inngåri en koordinert driftsstruktur,
er det angitt en anbefalt minsteavstandpå 2,5 km i sjø til andre matfiskanleggav tilsvarendestørrelse,og 5
km til slakteri,stamfiskanlegg,settefiskanlegg,store notvaskeriog større matfiskanleggeller grupper av
matfiskanlegg.
2. For lokaliteter for mer enn 3120 MTBeller som inngåri en gruppemed koordinert driftsstruktur, blir det som
regel stilt krav om oppdrettsfrie områder (branngater)på 5 km. Innenfor en slik gruppekan det etableres
flere lokaliteter, med en anbefalt minsteavstandpå 1,5 km. Dette er anbefalinger,og blir praktisert noe ulikt,
blant annetavhengigav lokalemiljø- og sykdomsforhold.
Dyrevelferdsloven(Lovav 19. juni 2009nr. 97 om dyrevelferd)
Dyrevelferdslovenblir forvaltetav Mattilsynet. Lovenhjemler nødvendigekrav til etableringog drift av akvakulturfor
å fremme fiskevelferd.Eksempelpå forhold som har innvirkningpå fiskevelferder anledningtil å utøve naturlig atferd,
anledningtil å unngåulike farer, helseog kondisjon,rett ernæringog god vannkvalitet.Lovenregulererførst og fremst
forhold knyttet til vannkvalitet,utforming og drift av anlegget.
Forurensingsloven
(Lovav 13. mars2003 (1981?)nr. 6 om vern mot forurensningerog om avfall)
Forurensingsloven
blir forvaltet av Klima-og miljødepartementet.Gjennomføringenav loven er i stor grad delegerttil
Fylkesmannennår det gjelder utslipp fra akvakulturvirksomhet.Med hjemmel i loven er det stilt krav som hver enkelt
lokalitet må oppfylle for at det skalkunne etableresakvakulturder. Det betyr at det er et vilkår for å få tillatelse etter
akvakulturlovenat fylkesmannengir utslippstillatelseetter forurensningsloven.Lovenhjemler ogsåkravenesom hele
tiden skalværeoppfylt når anleggeter i drift. Om kraveneer oppfylt eller ikke blir i all hovedsakdokumentert
gjennomsystemetmed miljøundersøkelsersom er etablert.
Havne-og farvannsloven(Lovav 17. april 2009 nr. 19 om havnerog farvann)
Havne-og farvannslovenblir forvaltetav Kystverket.Lovenregulererblant annet bruk av det sjøarealetsom trengs for
å etablere og drive farledenelangskysten.Kystverketkan dermedavslåsøknaderom etableringav akvakultursom vil
værei strid med interesseneknyttet til navigasjoni kystfarvannetog i fjordene.

10233053-AKVA-RAP-001

20. desember2017

Side11 av 37

Mulighetsstudieakvakultur - landbasertoppdrett

multiconsult.no
2 Rammevilkår

Plan-og bygningsloven(Lovav 27. juni 2008 nr. 71 om planleggingog byggesaksbehandling)
Plan-og bygningslovenblir forvaltet av Kommunal-og moderniseringsdepartementet.
Lovenkan kategoriseressom en
prosesslovnår det gjelder etableringav akvakultur.Det er en forutsetningfor å få tillatelse til å etablereen lokalitet at
den blir etablert i et områdesom kommunenhar satt av til akvakulturformål.Loveninneholderogsåregler som legger
til rette for interkommunal,regionalog statlig planlegging.Det geografiskevirkeområdettil loven strekkersegut til en
nautiskmil utenfor grunnlinjene.
Vannressursloven
(Lovav 24. november2000 nr. 82 om vassdragog grunnvann)
Vannressursloven
blir forvaltetav Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE).Det er nødvendigå få tillatelse i
medholdav loven for å kunne utnytte ferskvannsressurser
til produksjonav settefisk.
Naturmangfoldloven(Lovav 19. juni 2009nr. 100 om forvaltning av naturensmangfold)
Naturmangfoldlovenblir forvaltetav Klima-og miljødepartementet.Loveninneholderflere miljørettsligeprinsipper
som tildelingsmyndigheteneskalbruke når de vurderer om det skalgistillatelse til å etablere eller utvide en
akvakulturlokalitet.I følge prinsippet om økosystemtilnærmingog samletbelastningskaltildelingsmyndigheteneikke
bare vurdere miljøpåvirkningenfra lokaliteten isolert sett, men ogsåom den samledebelastningenpå miljøet
overstigertålegrensentil området. Myndighetenemå i forbindelsemed dette for eksempelvurdere hvilke
undersøkelserdet er nødvendigå gjennomføre.

2.2.3 Nasjonaleutredninger, stortingsmeldingerog andre sentrale prosesser
Her følger en oversiktover sentraledokumenterfor havbruksnæringen.
St. prp. nr. 32 (2006-2007)om vern av villaksenog ferdigstillingav nasjonalelaksevassdrag
og laksefjorder
Strategifor en konkurransedyktignorskhavbruksnæring(2007)
Strategifor en miljømessigbærekraftighavbruksnæring(2009)
Effektivog bærekraftigarealbruki havbruksnæringen(2011)
Sjømatmeldinga(2012-2013)–Verdensfremste sjømatnasjon(2013)
Stortingsmeldingnr 16 (2014-1015)–Forutsigbarog miljømessigberekraftigveksti norsklakse-og
ørretoppdrett
Lakspå land: en utredning om egnetillatelser til landbasertmatfiskoppdrettav laks,ørret og regnbueørret
med bruk av sjøvann(2015)
Ny vekst,stolt historie - Regjeringenshavstrategi(2017)

2.3 Økonomiskedata i akvakulturnæringen
Akvakulturnæringenhar gjennomsin korte historie blitt viktig for sysselsettingog verdiskaping,både lokalt, regionalt
og nasjonalt.Næringenhar vært viktig når det gjelder å opprettholde og videreutviklemangestørre og mindre
kystsamfunn.Samtidighar næringenfått en økendeog til delsstor rolle for nasjonalverdiskapingog eksportinntekter.

2.3.1 Produksjonog salgsverdi
Det ble solgt over 1,3 millioner tonn (rundvekt)laksog regnbueørrettil en verdi av over 63 milliarder kroner i Norgei
2016.Figur6 viserutviklingeni solgt mengdelaksog regnbueørreti periodenfra 2006 til 2016på landsbasis.
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Figur6. Solgtmengdelaksog regnbueørret(matfiskproduksjon)2006-2016.Kilde:Fiskeridirektoratet.

2.3.2 Antall sysselsatteog årsverki næringen
I 2016var det til sammenca 7000 personersysselsatti produksjonav laks,regnbueørretog ørret på landsbasis.De
fleste arbeidsplassene
er knyttet til matfisk, stamfiskog FoU(se Figur7).

Matfisk, stamfiskog FoU

Klekkeriog settefisk

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Antall personer

4713

669

1103

506

Antall årsverk

3705

395

859

279

Figur7. Antall sysselsattepersonerog antall årsverki produksjonenav laks,regnbueørretog ørret i helelandet i 2016,
fordelt på mennog kvinner.Ett årsverker definert som1845 timer. Kilde:Fiskeridirektoratet

Antallet sysselsattei produksjonav laks,regnbueørretog ørret har vært jevnt økendede siste10 årene,menstrenden
for andre fiskeslag,samt bløtdyr, krepsdyrog pigghuderhar vært synkendei sammeperiode(se Figur8).

Figur8. Antall personersysselsatti produksjonenav fisk, bløtdyr, krepsdyrog pigghuderfor årene2006-2016.Kilde:
Fiskeridirektoratet.
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2.3.3 Ringvirkninger
Akvakulturnæringenskaperstore økonomiskeringvirkningergjennomsalg,innkjøp og sysselsetting,både i egen
næringog hos leverandørindustrien.Det er estimert at ett akvakulturanleggpå sjøenav gjennomsnittligstørrelse
bidrar til 42 årsverki Norge(primærleddog i leverandørindustrienlokalt og nasjonalt).
Rapporten«Nasjonaleringvirkningerav havbruksnæringen»(Nofima2014)konkluderermed at hvert årsverki
matfiskproduksjonenbidrog med en gjennomsnittligverdiskapingpå 3,5 millioner kroner i 2013.
Verdikjedenfor oppdrettsfiskbestårav produsenterav rogn, settefiskog matfisk, samt slakteri,
foredlingsvirksomheter,eksportørerog leverandørerav innsatsfaktorer,utstyr og tjenester. Leverandørindustrien
spiller en særligviktig rolle i akvakulturnæringen.Oppdretterekjøper sentraleinnsatsfaktorersom rogn og fôr, og et
bredt spekterav utstyr og tjenester fra ulike leverandører.Leverandørselskapene
er viktige for innovasjonsaktiviteten
i akvakulturnæringen.Mye av utstyrsutviklingenskjer i disseselskapene,og kunnskapom bestepraksisog ny
teknologiblir spreddnår leverandørselskap
har flere selskapsom kunder.

2.3.4 Aktuelle transportsystemi næringen
Det er en egenforskrift som regulerer transport av akvakulturdyr.Denneer hjemlet i matloven.Med få unntak skal
alle transportenhetersom blir brukt til transport av levendeakvakulturdyrgodkjennesavMattilsynet minst hvert
femte år. Transportører,sjåførerog eventuelleandre som er involvert i transporten,må ha dokumentert praktiskog
teoretisk opplæring.
Brønnbåterer spesialfartøyfor transport av levendefisk over lengreavstander,og er sentralei transportenav levende
fisk. Båtenfrakter enten smolt fra settefiskanleggtil matfiskanlegg,mellomstor fisk fra et matfiskanleggtil et annet
ved sortering,eller stor fisk fra matfiskanleggtil lakseslakteri.Tankbilertil transport av levendefisk blir mest brukt der
det er snakkom mindre biomassesom skaltransporteres,for eksempelved transport av yngelmellom
settefiskanlegg,eller ved korte transportetapperav smolt.
Fiskensom blir eksportert blir fraktet via vei, jernbane,skip og fly. Cahvert 20. minutt, daglighele året passereren
trailer fullastetmed laksnorskegrensenpå vei mot markedet.I tillegg blir en del lakssendt med egnelaksefly.Flere
bedrifter vurderer ogsåå bruke båt til transport av laksfra anleggtil marked.
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Det er i all hovedsaklaksog regnbueørretsom blir oppdrettet i Norgei dag.Settefiskproduksjonen
er landbasert,
mensmatfiskproduksjonenskjer i flytende merdanleggi sjø. Pågrunn av forhold som naturgitte konkurransefortrinn,
tilrettelagt infrastruktur, relevantkompetanseog egnet teknologi er produksjonenav laksog regnbueørretlønnsom
og næringenhar høy konkurranseevne.Det har vært prøvd landbasertmatfiskproduksjonav disseogsåi Norge,uten
at dette til nå har vært en kommersiellsuksess.Dagenslandbaserteanleggfor stor fisk i Norgehar enten forskningseller avlsformål.

3.1 Produksjonsstrategipå sjø og land
Havbruksnæringen
er definert som en av de viktigstevekstnæringenefor Norgei de nestetiårene. Det skyldesbåde
vekstsuksessen
som næringensålangt har hatt, basertpå dyktigeentreprenører,naturgitte fordeler, og en økende
etterspørseletter sjømati verdensmarkedet.
Vekstener basertpå en kontinuerligteknologiskutvikling av oppdrettsnæringen.Sjøanleggene
har utviklet segfra små
og mindre robusteanleggav tre til større og mer robusteanleggav stål eller plast. Anlegghar som konsekvensav
dette over tid blitt flyttetfra skjermedetil mer værutsatteområdermed blant annet bedre strømforhold.Mye tyder
på at dagensteknologi med åpne nøter vil væreden rådendeteknologieni mangeår framover.

Figur9. Settefiskav laks med belysningi kar. Foto: Multiconsult
Det er stor grad av innovasjoni akvakulturnæringen,og det skjeren parallell utvikling langsflere «akser».Ulike
oppdrettsselskapprøver i dag ut ulike løsningerfor produksjonav postsmolti lukkedeanleggpå land eller i sjø. Noen
selskapser ogsåpå mulighetenfor å byggehavgåendeanlegg–anlegg som bruker erfaring og kompetansefra
offshorenæringen.Peri dag er det byggeten havgåendemerd. Det blir ogsåjobbetmed ulike nedsenkbareløsninger.
I 2015ble det åpnet for søknaderom utviklingstillatelser.Dette er en midlertidig ordning med særtillatelsersom kan
tildeles prosjektersom innebærerbetydeliginnovasjonog betydeligeinvesteringer.Formåletmed ordningener å
leggetil rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løseen eller flere av de miljø- og arealutfordringenesom
akvakulturnæringenstår overfor, for eksempelved konstruksjonav prototyper og testanlegg,industriell design,
utstyrsinstallasjonog fullskalaprøveproduksjon.Teknologiensom blir utviklet i prosjekteneskaldelesslik at den
kommer hele næringentil gode.Dennemidlertidige ordningenmed utviklingstillatelserhaddeendeligsøknadsfrist17.
november2017.
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Med utgangspunkti at tillatelser til landbasertmatfiskoppdrettblir gitt løpendeog uten krav om vederlag,kan dette
framskyndeen utvikling mot landbasertteknologi.Når det gjelderetableringav oppdrett i Hurum kommunegir altså
dagensgjeldenderegelverksværtgunstigebetingelserfor landbasertoppdrett.

3.1.1 Dagensåpne merdteknologi
Dagensåpne merdteknologihar fordeler og ulemper.De størstefordelene er:
Etablert og velprøvdteknologi som man etter hvert har god erfaringmed å håndtere.
Kostnadenved å gi fiskentilfredsstillendeplasser lav, dette er en fordel både med hensyntil fiskevelferdog
forebyggingav sykdom
Kostnadeneved innkjøp og drift av teknologiener så lave at det gir et godt grunnlagfor storskala,
kommersiellproduksjon
Teknologiengjør det mulig å bruke de naturligebevegelsenei vannmassenelangskysten.Dette gir god
vanngjennomstrømming
og gjør det enkelt å sikre fiskenvann av god kvalitet med gunstigtemperatur.
Selvemerdenkrever minimalevarigefysiskemiljøinngrep.Anleggog enkeltkomponenterkan enkelt flyttes
fra en lokalitet til en annen,eller tas opp fra sjøen.
Merdeneer relativt fleksible(PE-merdenemer fleksibleenn stål-merdene),noe som gir robusthet på
moderat eksponertelokaliteter
De størsteulempenemed dagensåpne merdteknologi:
Noten som blir brukt i åpnemerder er bare en enkelt barriere mellom fiskenog omgivelsene,og flenger i
noten åpner for rømmingav fisk
Åpnemerder gir eksponeringfor lakselusog andre organismerog smittestoff
Lokaliseringav anleggenepåvirkereksponeringsgraden
for lakselus
Dersomnæringenskalutnytte mer eksponertelokaliteter, vil det kunne værebehov for å utvikle
merdteknologienslik at den tåler røffere vær, sterkereog mer variert strøm, større bølgerog sterkerevind
Åpenteknologigir liten fysiskkontroll av utslipp. Avføringfra fiskenog fôrspill vil gå gjennomnota og bli
spreddutover avhengigav strømforholdenepå lokaliteten.
Håndteringav noten medføreroperasjonersom kan værerisikofylte og medførepersonskade
Å lukke en merd vil gi en tett fysiskbarriere mellom oppdrettsfiskenog omgivelsene.Lukkedeanleggkan utformes
ulikt, avhengigav hva man skallukke anleggetmot, og i hvor stor grad man ønskerlukking.Det kan tenkesplassertpå
land eller i sjøen,og anleggi sjøenkan tenkesflytende i overflaten,nedsenketeller ståendepå havbunnen.

3.1.2 Landbasertoppdrett
Landbaserteanleggfor laksefiskvar tidligere basertpå en teknologimed gjennomstrømming.Sjøvannetble pumpet
inn i anleggeneog brukt bare en gangfør utslipp til resipient, og det var liten grad av vannbehandlingav inntaks-og
avløpsvann.De sistetjue årenehar det skjedden betydeligutvikling innen resirkuleringsteknologi,omtalt som RAS
(RecirculatingAquacultureSystems).RAS-anleggene
blir bygd på ulike måter, men prinsippet er at vannstrømmen
tilfører fiskenoksygenog frakter bort avfallsstoff,som så blir fjernet før vannetblir oksygenertog gjenbrukt.Graden
av gjenbrukvarierer,men en gjenbruksdelpå 95-99% er vanlig.Sammenlignetmed tidligere landbasertteknologi
innebærerRAS-anleggene
et sterkt redusertvannbehov,bedre kontroll med produksjonsmiljøog produksjon,samt
teknologiskeløsningerfor reduksjonav utslipp til sjø.
Erfaringsgrunnlaget
fra landbasertmatfiskoppdretter begrensetså langt, og produksjonskonseptetmed matfisk av
lakseller regnbueørreti RAS-anlegg
er fremdelesi en utviklingsfase.RAS-anlegg
vil være«lukket»i langt større grad
enn tidligere landbaserteløsninger,men vil som andre driftskonseptinnebæreinteraksjonmed det ytre miljø. I en
vurderingav en eventuellmiljøgevinster det dessutennødvendigå ta hensyntil økt material-,ressurs-og energibruk.
Det blir hevdetat landbaserteanlegg,der man i prinsippetkan ha full kontroll med vanntilførselog utslipp, vil kunne
løsede fleste problemenemed hensyntil både utslipp av organiskmateriale,næringssalt,lakselus,sykdomsspredning,
giftige alger,maneter og rømmingav fisk. Erfaringerså langt, både fra settefiskanleggog kommersiellematfiskanleggi
andre land indikerer at dette kan væreen optimistiskvurdering.Erfaringviserat landbasertoppdrett i segselv ikke
hindrer fiskenå rømme,og både vanntilførselog produksjonsmiljøettilsier at både utslipp og sykdomkan være
problemer.Men her vil nok utvikling av teknologienetter hvert løsedennetype problemstillinger.
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Det størsteproblemet med landbaserteanlegger sannsynligvisknyttet til fiskevelferd,inkludert fisketettheter og
kontroll med vannkvalitetenved bruk av sjøvannog RAS-teknologi.Envidere utvikling av landbasertematfiskanlegger
avhengigav at de blir unntatt fra kravet om maksimaltetthet på 25 kg/m3. Dette kravet er relatert til å sikretilgangav
nok oksygenfra sjøeni åpne merdsystem,mensoksygeni landbaserteanleggvil bli tilsatt vannet«kunstig».Det vil
derfor værenaturlig at tetthetskravet blir endret i landbaserteanlegg.
Det trengsogsåmer kunnskapom fiskensinefysiologiskebehovog krav til vannkvalitetved bruk av sjøvanni ulike
livsstadium.Ut fra dagenskunnskaper man sannsynligvisavhengigav tilgangpå en ferskvannskildefor å sikregod
vannkvalitetog fiskevelferd,i alle fall fram til fisken er blitt ett kilo.
Arealbeslagetved et landbasertkonseptvil variere med flere ulike produksjonsforhold,som for eksempelstørrelsen
på anlegget,fisketetthet, vekstrateog vann-og slamhåndteringssystemer.
For et landbasertkonsepter det mange
biofysiske,tekniskeog samfunnsmessige
forhold som må ivaretas.Landbaserteanleggbør liggenært gode
forekomsterav sjøvann,og de sammelokaliseringskriterienesom gjelder for postsmoltanleggpå land, gjelderogsåfor
landbasertmatfiskproduksjon.Det er ønskeligmed godenaturgitte arealegenskaper,
for eksempelmed hensyntil
terrengformasjon,grunnforholdog størrelse.Samtidiger det ønskeligmed lokaliseringnært etablert infrastruktur og
kommunikasjonssystemer.
Det er som regel vanskeligå finne egnedearealeri kystsonensom ikke alleredeer utbygd,
og der utbyggingikke er kontroversielt.

Figur10. Fra BremnesSeashoresitt settefiskanleggpå Trovågi Vindafjordkommune.Foto:Multiconsult
Utviklingenav RAS-teknologiog økendeproblemermed lakselus,sykdomog rømminghar bidratt til debatt om
lokaliseringav anleggog mulighetenefor landbasertproduksjon.Foreløpiger det både økonomiske,biologiskeog
teknologiskeforhold som hindrer en storstilt innføringav denneteknologien.Erfaringtilsier at den kan være
realiserbartteknologiskog biologisk,men betydeligeFoU-oppgavergjenstår,og usikkerhetenom lønnsomhettilsier at
det er for optimistiskå anta at driftskonsepteter konkurransedyktigmed dagenstradisjonellemerdbasertedrift. Det
er de gode naturgitte forholdeneog den åpne teknologiensom har ført til at Norgeer konkurransedyktiginnen
lakseoppdrett.Investeringerog påleggsom øker kostnadenekan svekkekonkurransekraften.Lukketteknologimed
dagensrammevilkårvil sannsynligvisikke kunne konkurreremed åpne anlegg.Vesentligeendringeri sykdoms-og
miljøkostnaderkan likevel endre dette bildet, og på lengresikt kan effektivt landbasertoppdrett bli mer attraktivt.
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Oppsummertkan fordeler og ulempermed landbasertmatfiskoppdrettskisseressom nedenfor.
Fordelermed landbasertmatfiskoppdrett:
Bedrekontroll med lus og sykdom
Mindre svinnpå grunn av mer kontrollerte produksjonsforutsetninger
Mindre miljøpåvirkningpå grunn av mulighet for oppsamlingav avfallsstoff
Lavererømmingsrisiko
Ulempermed landbasertmatfiskoppdrett:
Høyinvesteringskostnad
Tapav konkurransekraft–særlig mot etableringav landbaserteanleggi lavkostlandog nærmereviktige
markeder
Teknologisom må utviklesvidere
Usikkerhetmed hensyntil fiskevelferdog fiskesykdommer
Økt energibruk
Utfordrendearealbehov

3.1.3 Investeringog produksjonskostnader
Det er byggetfå landbasertematfiskanleggi Norge,og det er derfor noe usikkerhetknyttet til tallmateriell. Enkan
imidlertid ta utgangspunkti landbasertepostsmoltanleggog justere dissenoe. Der finnes det etter hvert et betre
tallmateriell og erfaringsdata.
Ut fra vår erfaring vil investeringeni landbasertRAS-anlegg
liggemellom NOK20.000,-og 30.000,-pr m3 vannvolum.
Dersomen tar utgangspunkti en årlig produksjonpå 5.000tonn, og 4 innleggpr år, vil nødvendigvannvolumværei
størrelsesorden50.000m3. Under vissebetingelserkan slaktefiskda bli produsertpå ca. 16-18måneder.
Dersomen bruker de angitte spesifikkekostnadene,så vil en investeringliggepå mellom 1.000MNOKog 1.500
MNOK.Den initielle investeringskostnaden
kan selvsagtreduseresved at det byggesut et mindre volum i starten.
Kostnadenemed å byggelakseslakteriog eventuelt videreforedlingsanlegg
kommer i tillegg.
Rapporten«Landbasedfarming of salmon:economicanalysis»fra 2017 viserat når en tar hensyntil bådedrifts- og
kapitalkostnader,såer det mindre kostbart å produserelaksi sjø sammenlignetmed landbasertproduksjon.
Rapportenanslårkostnadentil kr 28,50pr kilo for sjøbasertproduksjonog kr 39,- pr kilo i et landbasertanlegg.Dette
er imidlertid før kostnadertil fraktebåt, slakt, pakkingog transport.
Regnestykketblir noe annerledesdersomlaksenskalfrakteslangt til markedene.Med flyfrakt til USAeller Kina,
beregnettil 14 kroner per kilo, kan det plutseligbli mer lønnsomtå etablereet landbasertanleggi dissemarkedene
enn å produserelakseni sjøeni Norgeog frakte den til markedet.
Det eksistererforeløpigikke landbaserteanleggfor atlantisklakssom produserer5.000-10.000tonn i året, og
rapporten sier ogsåat det er fortsatt noen tekniskeproblemer som må løsesfør teknologienfungereroptimalt.

3.2 Kort beskrivelseav akvakulturproduksjonpå land
De fleste oppdrettsselskapkjøper i dag rogn fra selskapsom gjennomflere år har drevet avl på laksog ørret. De to
størsteavlsselskapene
i Norgeer AquaGenog Salmobreed.Beggedissekan i dag levererogn nestenkontinuerlig
gjennomhele året. Dette betyr igjen at oppdrettsselskapkan ha en mye jevnereproduksjonenn det som var mulig for
noen år siden.
Innkjøpt rogn leggesi klekkeskapog klekkeretter ca 500 døgngrader.Det er mulig å justere klekketidspunktetved å
justere temperaturen.Typisktemperatur i klekkefasener ca 8 C. Etter ca ytterligere 300 døgngrader,er
plommesekkenoppbrukt og yngelenblir overført til startforing. Dette skjer i dag i kar med størrelsevarierendefra Ø 4
m til Ø 10 meter. Fiskenholdesi startforingskarenetil den er ca 10 gram og optimal temperatur i vannet er ca 14 C.
Deretter overføresfiskentil større kar (Ø 10 –Ø 15 meter) i påvekst«1». Etter at fiskenhar vokst segtil ca 50 gram,
overføreden til påvekst«2». Her vokserfiskentil ca 130 gram før den enten overførestil postsmoltanleggpå land,
eller blir satt direkte i merdanleggi sjø.
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Det byggesi dag mangepostsmoltanlegg,dvsat fiskenholdespå land til den blir større. Mangeanlegger
dimensjonertfor å holde fiskenpå land til den er 250 gram,mensandre anleggproduserer500 gram fisk og kanskje
også1000 gramfisk før den settesut i tradisjonelleåpne merdanleggi sjø.I et postsmoltanleggblir det brukt sjøvann,
som er det naturligefor fiskenetter at denneer smoltifisert. Av ulike årsakerbrukesikke rent sjøvann,men et
brakkvannmed saltholdighetmellom 15‰ og 20 ‰. Dennesaltholdighetenkan ogsåoppnåsved å tilsette salt i
stedet for å bruke sjøvann.Dette forutsetter av praktiskeog økonomiskegrunnerat resirkuleringsteknologien
er
basertpå «zerowater exchange»,dvsat spedevannsforbruketer på ca 0,1 %.

Figur11. Fra BremnesSeashoresitt settefiskanleggpå Trovåg,Vindafjordkommunei Rogaland.Foto:Multiconsult
I et landbasertanlegg,vil det typisk ogsåværepåvekst«3» og «4» hvor fiskenholdestil den er fra 250 til 500/1000
gram.Deretter vil fiskenoverførestil større fiskekar/tankerhvor den går til oppnåddslaktevekt.
Under forutsetningav at det benyttesoptimale temperaturer i hele produksjonssyklusen,
vil en kunne oppnå
slaktevektetter ca 16-18månederetter startfôring.
I figurenenedenfor har vi laget et forenklet prosesskjemasom viser flyten i settefisk-og matfiskproduksjonen.

Figur12. Flytskjemasettefiskproduksjon.
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Figur13. Flytskjemamatfiskproduksjon.

Et landbasertanleggi Hurum vil bli byggetsom et resirkuleringsanlegg
(RAS-anlegg).
Dette innebærerat vannet som
sirkulereri anleggetgjennomgåren rensingfør det førestilbake til fiskebassengene.
Vannbehandlingener en
mekanisk-biologisk
rensing,og medførerat behovet for spedevannreduserestil ca. 5 % av vanngjennomstrømmingen.
Prosessdiagrammet
i Figur14 angir en skjematiskframstilling av vannsirkulasjoneni et RAS-anlegg.
Spedevannsbehovet
kan reduseresned til ca. 0.1%(«ZeroWater Exchange»)dersomvannrensingenogsåinkluderer
denitrifikasjonstrinnsamt utfellingstrinn av mineraler.
De ulike produksjonstrinnenevil normalt ha separatevannrensemodulerslik at en oppnår hygieniskebarrierer i
anlegget.

Figur14. Skjematiskframstilling av RAS-anlegg.
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3.3 Hvilke arter er aktuelle
I Norgeer det lakssom er den dominerendeoppdrettsarten.I tillegg blir det produsertnoe regnbueørret.
Produksjonstallenefor 2016 fordeler segslik:
Oppdrettsart
Laks
Regnbueørret
Røye
Kveite
Skalldyr
Torsk

Produksjoni 2016:tonn/år
1.233.619
87.853
333
1.460
2.213
0

Figur15. Produksjonav ulike oppdrettsarter.Kilde:SSB
Av Figur15 framgårdet at produksjonav torsk i dag er tilnærmet null. Dette var en oppdrettsart det var knyttet store
forventningertil på begynnelsenav 2000-tallet.Det ble byggetflere yngelanlegglangskysten,og det ble gitt flere
torskekonsesjoneri sjø.Imidlertid stoppet matfiskproduksjonenopp, mellom annet pga sykdomsproblemsamt fall i
prisenei villfiskmarkedetsom følgeav økte mengdervillfangetfisk.
I tillegg til dette, blir det ogsåprodusertmindre mengderav piggvarved anleggsom ligger i Kvinesdali tilknytning til
ErametNorwayKvinesdalhvor anleggetnyttiggjør segspillvarmefra smelteverket.
I Tyssedali Hardangerblir det produsert relativt småmengderfjellørret som porsjonsfiskved anleggettil Hardanger
Fjellfisk.Noe av produksjonengår ogsåtil rakfiskproduksjon.Ogsåher benytter anleggetspillvarmefra
ilmenittsmelteverketi Tyssedal.
Det er ogsåen vissgrad av kveiteproduksjoni dag og mye av denneproduksjonenforegår i «semilukkede»anlegg.
Fiskener relativt godt betalt, men produksjonstidener langog produksjonener såledesogsåkapitalkrevende.
Med utgangspunkti dette, kan en tenke segto alternativeutbyggingsstrategieri Hurum:
a. Produksjonav laksog ørret
b. Produksjonav marin fisk (kveite)
Vi vil tro at produksjonav marin fisk, dvs.kveite er lite aktuelt da dette markedeter begrenset.Selvom produktet er
relativt godt priset, er markedetbegrensetog det vil ogsåher væremarkedssvingninger
i tråd med mengdevillfanget
kveite. Det er ogsåen del produksjonstekniskeproblemer når det gjelderoppdrett av kveite.
Vi tror det mest realistiskealternativet vil væreproduksjonav laksog/eller ørret. Her kan en tenke segto ulike
produksjonsformer,som for øvrig ikke nødvendigviser gjensidigeutelukkende.:
a. Envolumproduksjonav laksi et veletablert laksemarked
b. Enspissetproduksjontilpassetet nisjemarked
Det første alternativet er på mangemåter det tryggeste.Produksjonsteknisk
er lakseproduksjonenvelkjent,selvom
landbasertproduksjonikke er byggetut i noen grad.Enmå derfor forvente andre utfordringer sammenliknetmed en
velkjent produksjoni åpnemerder i sjøen.Salgs-og distribusjonsnettverketer velfungerende,og det er etablert store
markederglobalt der etterspørselenetter norsklakser stor. Ulempener at en i mangeår framover må konkurrere
med en sjøproduksjonsom er billigere enn produksjonpå land. I et markedmed fallendepriser,kan derfor
konkurransesituasjonen
bli et problem.Mulige løsningerpå dette kan selvsagtværeat en etablerer en miljømessig
bedre produksjon,og kan bruke dette i markedsføringenav produktet («miljølaks»).Dersomen produsererlaks,vil
det ogsåmarkedsmessigværesikrereå byggeet større anleggmed en gang.Enutbyggingkan selvsagtkunne skje
trinnvis, men potensialeti produksjonsvolumvil vi tro er større sammenlignetmed et nisjeprodukt.
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Det kan likevelværeet alternativ å satsepå et nisjeproduktsom for eksempelporsjonsørretsom kan selgesbåde som
fersk fisk og videreforedlet.I så fall vil vi tro at en produksjonbør ha et begrensetvolum i første omgangda det kan
værebehov for å byggeopp en etterspørseli markedet.
Det vil ogsåværemulig å kombinereen produksjonav porsjonsfiskog stor matfiskproduksjon.

3.4 Marked
Norsklaksblir fraktetut til ca 100 markeder,via veg,jernbane,skip og fly. Fiskenblir pakket i lukkedeeskereller
boksersom sikrer at kvaliteten blir ivaretatt. Rett emballasjeog effektiv distribusjoner helt avgjørendenår laksenskal
fraktesut til foredlingsbedrifter,salgsleddog forbrukere i næreog fjerne markeder.
Polen(14 %),Frankrike(12 %)og Danmark(12 %)var de viktigsteenkeltmarkedenefor norsk laksi 2016.
Hovedmarkedenefor regnbueørreti 2016 var EU(24 %),Japan(13 %)og Hviterussland(12 %).Endel av produksjonen
blir foredleti Norgefør den blir eksportert,men størstedelenav fiskensom blir produserti Norgeblir sløyd,lagt på is i
kasserog transportert til destinasjonsmarkedet.
Over80 % av laksensom ble eksporterti 2016 var sløyd(hel), fersk
fisk. Fiskenblir eksportert og distribuert til en rekke foredlingsvirksomhetersom leverer produkt som er tilpassetde
ulike markedene.

Figur16. Hovedmarkedene
for norsklaksi 2016.Kilde:Fiskeridirektoratet

Figur17. Hovedmarkedene
for regnbueørreti 2016.Kilde:Fiskeridirektoratet
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GeografiskliggerHurum nærmerede befolkningstetteområdenepå Østlandetsammenlignetmed
produksjonsområderlangskystenfra Rogalandtil Finnmark.Vi er likevelusikrepå om dennenærhetentil markedetvil
ha noen stor effekt med hensynpå konkurransenmed andre produsenter.Mestepartenav en produksjoni Hurumvil
mest sannsynligbli eksportert og da vil den geografiskebeliggenhetenha marginalbetydning.Transportvegeneut av
landet er både på vogntogog med fly. Mestepartenav flytransporten foregårfra Gardemoentil oversjøiskemarkeder.
Transportentil det europeiskemarkedetgår i hovedsakpå vogntogvia Danmark.Enstor del av fiskensom eksporteres
til europeiskeland, går til videreforedling.
Enårsproduksjonpå for eksempel5.000tonn i et landbasertanleggi Hurum,vil ikke påvirkedet generellemarkedet
og det er derfor det generellelaksemarkedetsom vil bestemmeetterspørselog oppnåddpris for produktet. Unntaket
kan væreat en utvikler et spesialproduktsom for eksempel«Salma»-produktetfra BremnesSeashorepå Bømlo.Slike
produkter kan nok oppnåen høyerepris i markedet.
Et annet alternativ kan som tidligere nevnt væreat produksjonenbaserespå et nisjeproduktsom for eksempel
porsjonsørret,rakfisk,etc. Vi vil tro at eventuelleinvestorervil gjøresinebetraktningerog grundige
markedsundersøkelser
før en basererutbyggingenpå en slik produksjonsstrategi.
Prisenepå lakshar vært historiskhøyei over to år nå. Dette indikererat produksjonener for lav i forhold til
etterspørsel.Selvom regjeringenhar ambisjonerom å doble produksjoneninnen 2050,så har produksjonsvolumet
vært noenlundekonstant de siste årene.Dette skyldesblant annet sterkeregulerendebegrensningerpå konsesjoneri
sjø.Eksportverdienhar derimot økt kraftig, men det skyldessom nevnt høyerepriser. Nå er det som nevnt tidligere
innført et nytt reguleringsregimemed trafikklyssom i større grad skalkunne regulereproduksjonenopp og ned etter
hvilkenfarge produksjonsområdethar. Dette kan medføreen vissøkningi produksjonenframover.Viderevil
utbyggingav landbasertepostsmoltanleggogsåbidra til en økt produksjoni sjø da en vil kunneholde en høyere
biomassei sjøentil enhvertid.
Konklusjonener derfor at vi ikke kan se noen markedsmessige
begrensningersom skulletilsi at en ikke bør byggeet
landbasertoppdrettsanleggi Hurum.Et annet spørsmålvil værei hvilkengrad et anleggvil værebedriftsøkonomisk
forsvarlig.Det avhengerav prisenei markedet.Et landbasertanleggvil ha en høyereinvesteringpr volumenhet
sammenlignetmed et tradisjonelt sjøanlegg.I et pressetprismarkedmå derfor et landbasertanleggha andre fortrinn
for å veie opp mot lavereinvesteringer.Slikefortrinn kan for eksempelvære:
Mindre sykdomog dermedmindre tap
Slippekostnadermed avlusing
Høyerevekstog omløpshastigheti anleggetpga mer optimale driftstemperaturer
Høyeretetthet

3.5 Lokaliseringskriterier
Det har tradisjonelt ikke vært drevet oppdrett av laksog regnbueørreti Oslofjorden/påØstlandet.Dette er i hovedsak
på grunn av at sjøtemperatureneer mer varierendegjennomåret enn på vestlandskysten.Når det gjelderlandbasert
oppdrett kan slikeanlegglike gjerneplasseresi dette området, i og med at det er andre lokaliseringskriteriersom er
viktige for et landbasertanleggenn for et anleggi sjø.
I det følgendeblir det gitt en enkel oversiktover hvilke lokaliseringskriteriersom bør værepå plassfor et landbasert
oppdrettsanlegg.
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Figur18. Oversiktover akvakulturlokaliteteri Sør-Norge.Kilde:Fiskeridirektoratet

3.5.1 Resipient
Det er behov for en tilfredsstillenderesipienti tilknytning til anlegget.Selvom et eventuelt landanleggvil bli etablert
med resirkuleringsteknologi,og avløpsvannetvil bli renset,vil det væreet visstvolum avløpsvannsom skalslippesut.
Et slikt utslipp krever utslippstillatelsefra Fylkesmannen.
Kystområdenelangshele norskekystener delt inn i såkaltevannforekomster.Hensiktenmed inndelingeni
vannforekomsterer å sikre en helhetlig vannforvaltning,og vannforekomsteneer først og fremst ment som en
inndelingsom danner grunnlagfor vurderingav antropogenepåvirkninger,kjemisk,biologiskog fysisksammensetning
i de ulike vannforekomstene.For hver enkelt vannforekomster det blitt utført en risikovurderingi forhold til å oppnå
akseptabelmiljøstatus,og det skalbestemmesøkologisktilstand/potensialog kjemisktilstand.
Kystområdenerundt Hurum kommuneer delt inn i 4 vannforekomster;Drammensfjorden-ytre,Breiangen-vest,
Breiangen-østogHurum(kilde: www.vann-nett.no).Drammensfjorden-ytre,Breiangen-vestogBreiangen-østoppnår
godeller antatt godøkologiskstatus.For Drammensfjorden-ytreer det en risiko for at miljømålet ikke nåsinnen 2021.
Av nevnte påvirkningerer utslipp fra renseanleggogavrenningfra annendiffus kilde. For Breiangen-vestog
Breiangen-øster det ikke en risiko for at miljømåletikke nås innen 2021.For vannforekomstenHurumderimot, er den
økologisketilstanden satt til moderat,og det er en risiko for at ikke miljømåletnåsinnen 2021.Avrenningfra
fulldyrket mark er nevnt som en viktig påvirkningpå dennevannforekomsten.SeFigur19 for en oversiktover de fire
vannforekomstene.
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Figur19. Oversiktover vannforekomstenei kystområdenerundt Hurumkommune.Kilde:www.vann-nett.no

3.5.2 Størrelseog utforming på arealet
Landbasertakvakulturer arealkrevende,og det er behov for et større areal som kan planeres.Det kan alternativt være
aktuelt å etablerelandbaserteanleggi haller inne i fjellet, dersomterrenget tilsier en slik utforming.
Et anleggsom produserer5.000tonn pr år fra startfôring til slaktefisk,vil kreve et areal på ca. 45-55da. Da er et
arealbehovtil slakteriog eventuelt videreforedlingikke medregnet.Dersomanleggetplasseresi fjellhaller, vil dette
arealbehovetkunne reduserestil størrelesorden25-35da.

3.5.3 Nærhet til sjø
Det vil værebehov for å kunneta inn sjøvanntil produksjonenog slippeut avløpsvanntil sjø.Selvom et eventuelt
landbasertanleggfor akvakulturvil etableresved hjelp av resirkuleringsteknologi,så vil det værebehov for å kunne
slippeut en del avløpsvann.Det vil ogsåværeen fordel å kunne etablerekai i tilknytning til anlegget,slik at det er
mulig å transporterefisk ut og/eller inn på brønnbåt.Det kan ogsåværeaktuelt med fôrleveransepå båt. Det bør
væreen vissdybde utenfor anlegget,slik at det er mulig å etablereen kai som kan væredimensjonertfor brønnbåt og
slaktebåt.

3.5.4 Tilgang på ferskvann
Det er behov for å ha tilgangpå en ferskvannskildei nærhetenav anlegget.Det er en fordel å ha vannkildenlokaliserti
nærhetenav anlegget,men dette er i hovedsaket kostnadsspørsmål.
For de alternativenæringsområdenesom blir vurdert i denneanalysener det Rødbyvatnetog Langvatnsom er de
mest aktuelle vannkildene.I følge vann-nett er Langvatnregistrert med en antatt god økologisktilstand, men med en
risiko for at miljømåletikke nåsinnen 2021.Forurensningi form av sur nedbør,samt fysiskeinngrepsom
vannforsyningsreservoir
og vannuttak til industri (Tofte)er nevnt som påvirkningerpå vannet.Rødbyvatneter
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registrert med en moderat økologisktilstand, og med en risiko for at miljømåletikke nåsinnen 2021.Vann-nett
nevneravrenningfra beite og eng,fulldyrket mark og husdyrhold/husdyrgjødsel,
samt avløpfra spredt bebyggelse
som påvirkningerpå Rødbyvatnet.I tillegg er vannføringsregulering
i form av dam nevnt som et fysisk
inngrep/påvirkningpå vannet.

Figur20. Oversiktover vannkildeneLangvatnog Rødbyvatnet.Kilde:www.vann-nett.no
I et moderneanleggmed resirkuleringsteknologier det mulig å ha en svært høy grad av gjenbrukav vann,og det er
derfor ikke behov for betydeligevannmengder.
Noen av de vurderte alternativenehar alleredegod vannforsyningfram til næringsområdet.

3.5.5 Tilfredsstillendeinfrastruktur
Det må væretilkomstvei med tilfredsstillendestandardfram til anlegget.Tilkomstveienmå væredimensjonertfor
trailer.
I et anleggsom produserer5000tonn fisk i året vil det værebehovfor å kjøre ut to trailerlassfisk per døgn200 dageri
året. I tillegg kommer leveranserav fôr og oksygeninn til anlegget.Dette vil utgjøre i størrelsesorden2-4 trailere per
uke gjennomåret.
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Aktuelle lokaliteter for landbasertakvakultur i Hurum kommune

Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire områderi
Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett, se Figur21.

Figur21. Alternativelokaliteter for landbasertoppdrettsanleggi Hurum.

4.1 Sagene
Næringsområdetpå Sageneomfatter tidligere Hurum cellulosefabrikksom ble lagt ned i 2008.Områdetder
bygningeneliggeri dag er vist som næringsformåli kommuneplanen.Det er i dag ingenaktivitet på området.
Næringsarealetvist i kommuneplanenutgjør ca 54 daa.Næringsområdetliggertil sjø,noe som er en stor fordel, se
kapittel 3.5.3.

Figur22. Innkjørseltil tidligere Hurumcellulosefabrikk.Foto:Multiconsult.
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Det ser ikke ut til å værespesielleterskler som skulletilsi at det er spesielleproblemer med resipienteni området, og
det bør væretilfredsstillendeforhold både for utslipp av avløpsvannog inntak av sjøvann.
Det er muligheterfor inntak av ferskvanni området,for eksempelfra Rødbyvatnet,Langvatneller Røskestadvannet.
Rødbyvatnetliggerca 5 km i luftlinje fra næringsområdet,mensRøskestadvannet
liggerca 4,5 km fra anleggeti
luftlinje.
Når det gjelderinfrastruktur passererVestreStrandvei(Fv281) området. Det er godedybder i sjøenlike utenfor og
det er dypvannskaipå området.
Det foreliggerkonkreteplaner om boligutbyggingpå området. Vi vil derfor tro at det vil væresterke
interessekonflikterknyttet til etableringav landbasertakvakulturpå dette området.

Figur23. Markeringav industriområdetpå Sagene,tilsvarende15 daa.

4.2 Tofte
SödraCellTofte –Tofte Cellulosefabrikkla ned driften av cellulosei 2013.Områdeter i dag eid av Statkraft som har
planer om å etablerebiodieselfabrikkpå området. Statkraft/Sødrahar såledeskonkreteplaner om først å byggeet
demoanleggfor slik produksjonog arbeidet på dette vil etter planenstarte opp i februar 2018.I en del av eksisterende
bygningsmasse
er det etablert en næringshagehvor flere bedrifter har etablert seg.
Områdetsom er vist som næringi kommuneplanenstrekker segover fylkesvegen(ØstreStrandvei).Den delen av
området som liggerpå sjøsidenav fylkesvegenutgjør et areal på like i underkantav 350 daa.
Forholdsvisstore deler av området har blitt brukt til lagringav tømmer, og bestårderfor av et planert områdeuten
bygninger.Dette er derfor lett tilgjengeligfor «ny» industri.
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Når det gjelderinntak av ferskvanner det alleredevannforsyningtil området fra Langvatn,som har forbindelsetil
Røskestadvatnet.
Røskestadvatnetliggeri underkantav 3 km fra næringsområdeti luftlinje.
Vi vil ogsåtro at området har god tilgangpå elektriskkraft.
Når det gjelderresipientforholdliggernæringsområdeti grensenmellom vannforekomstenHurumog
vannforekomstenBreiangen-øst.Det ser ikke ut til å værespesielleterskler som skulletilsi at det er spesielle
problemer med resipienteni området,og det bør væremulig å finne tilfredsstillendepunkt både for utslipp av
avløpsvannog inntak av sjøvann.
Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området. Det er gode dybder i sjøenlike utenfor, og det
er alleredeetablert kai med god tilkomst.
Pånordsidenav vegener det ogsået næringsområdesom kan væreaktuelt til oppdrettsanleggdersomområdet på
nedsidenav vegenikke er tilgjengelig.Selvom dette området har større avstandfra sjøen,liggerdet fortsatt i rimelig
nærhet til både sjø og kai, forutsatt at eksisterendekai kan benyttes.

Figur24. Alternativ lokaliseringi forbindelsemed tidligere Tofte cellulosefabrikk(areal vist ca 50 daa). Markeringav
alternativt områdepå kommunalteid eiendomvisesnordvestfor industriområdet(areal ca 40 daa).
Dersomdet blir etablert biodieselfabrikkpå Tofte, kan det tenkesat det blir overskuddpå energi,for eksempeli form
av oppvarmetkjølevann.Enslik spillvarmevil med stor fordel kunne benyttesi en fiskeproduksjon.Dette er i så fall en
fordel som først og fremst kan benyttesdersomoppdrettsanleggetleggesi nærhetenav biodieselfabrikken.
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Figur25. Nordligedel av tidligere industriområdefor Tofte cellulosefabrikk.Foto:Multiconsult

4.3 Halvorshavn,Filtvet
Områdethar tidligere vært brukt til oljetankanlegg,men er nå nedlagt.Områdeter vist med næringsformåli
kommuneplanen,men det foreliggerikke reguleringsplanfor området. Det er i dag noen bygninger,et tankanleggog
en molo på området, og det er en bratt tilkomstveined til området fra Fv 281. Områdetsom er vist som næringi
kommuneplanenhar et areal på ca 74 daa, men ca halvpartenav dette arealet er ikke opparbeideti dag og bestårav
delsbratt skogkleddterreng.
ResipientenHurumhar moderat økologisktilstand, og har derfor noe begrensetkapasitet(sekapittel 3.5.1).Det er
godedybder utenfor anlegget,og det bør væreforholdsvisenkelt å etablerekai med god tilkomst.
Når det gjelderinntak av ferskvannvil det værenaturlig å undersøkemulighetenfor å se på Langvanneller
Røskestadvannet.
Disseligger i underkantav 4 km i luftlinje fra næringsområdet.
Områdeter forholdsvislite i areal,og terrenget stiger ganskebratt fra sjøenopp mot fylkesveien.Dersomdet er
aktuelt å bruke området til akvakulturkunne det kanskjeværeinteressantå se på en mulighet for å produserefisk i
fjellhaller.
Vi ser det slik at det vil værevanskeligå etablereet oppdrettsanleggpå land uten at dette får større landskapsmessige
konsekvenseri strandsonen.Vi tenker derfor at dette området egnersegbetre dersomanleggetvurderesbygd i
fjellhaller. Det presiseresimidlertid at geologiskevurderingermed hensyntil byggingav fjellhaller i dette området ikke
er gjort.
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Figur26. Alternativ lokaliseringav fjellhall ved Halvorshavn.Hverhallenheter vist med størrelse40x120meter (ca 5
daa).

4.4 Delåsen,Tofte
Statskog(på bakgrunnav innspill fra KniveHoldingAS)har kommet med innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel,der det er utpekt et områdesom foreslåsregulert til næring(landbasertfiskeoppdrett).Det foreslåtte
næringsformåletutgjør ca 165 dekar.Sombakgrunnfor innspillet er det foretatt registreringerav en rekketema
basertpå tilgjengeliginformasjonhos miljøstatus.no,ngu.noog Hurum kommuneswebkart. I tillegg er det
gjennomførten egnethetsanalysesom baserersegpå på terreng og helningsgrad.
Dengjennomførtemulighetsstudienkonkluderermed at det foreslåtte området passersværtgodt til landbasert
fiskeoppdrett,med tilsig av ferskvannog nærhet til sjøen.Det planleggesveiforbindelsetil anleggetfra Fv 281.
Adkomstenkan knyttes til eksisterendeveiforbindelse,men tiltaket vil kreveen oppgraderingav denne.
Det foreslåtte området er per i dag helt urørt, og er heller ikke tilrettelagt med tilfredsstillendeveiforbindelseeller
annennødvendiginfrastruktur. Dette er selvsagtutfordringer som kan løses,men det vil værevesentligmer kostbart
enn å byggeut et områdeder mye av infrastrukturenalleredeer på plass.
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Figur27. Innspilltil kommuneplanenfra Statskogsom viserforeslått områdefor akvakulturog boligformål.
Områdetliggerca 500 meter i luftlinje fra sjøen,og på en høyde50 til 75 meter over havet. Dette betyr at det kreves
en del logistikkå få til tilfredsstillendeløsningerbåde for avløpog eventuelt sjøvannsinntak.Pågrunn av at området
ikke liggertilknyttet sjø har området heller ikke fordeleneknyttet til fiske- og fôrleveranservia båt.

Figur28. Oversiktskartsom viserlokaliseringenav det foreslåtteakvakulturområdetDelåsen.Kilde:Norgeskart

Enav fordelenemed dennelokaliseringener at det sannsynligviser ett av de områdenemed færrest arealkonflikter
sammenlignetmed de andre aktuelleområdenei kommunensom liggeri strandsonen.
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SWOT-analyse

For å kunne utforme en framtidig strategi for en eventuellakvakulturnæringi Hurum kommune,er det viktig at denne
blir byggetpå mest mulig innsikt og informasjonom hva som særmerkerHurum kommunesom lokasjonfor oppdrett i
dag.Påhvilken måte kan sterke sider utnyttes, og på hvilken måte kan svakesider møtesog kanskjeelimineresi
framtiden?I en intern analysevil man kunne kartleggedette.
Det er ogsåavgjørendei en framtidig konkurransesituasjon
at Hurum kommunekan tilpassesegomgivelseneog
endringeri disse.Eneksternanalysegir såledesoversiktover bådeframtidige muligheter og begrensninger/trusleri
akvakulturnæringen.
Dette analysearbeideter gjort i en såkaltSWOT-analysemodell.

Styrke

Mulighet

Intern styrke som må
videreutvikles

Eksterne muligheter

SWOTanalyse

Svakhet

Trusler

Interne svakheter som man
må prøve å eliminere

Eksterne trusler eller
hindringer

Figur29. SWOT-analyse
–skjematiskframstilling

5.1 Intern analyse
I Figur30 er resultatet fra den interne analysenvist. Hverav de sterkeog svakesideneer videre kommentert kort for
en nærmerebeskrivelseav hva de ulike punkteneomfatter.
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Svakesider

Infrastruktur/veinett
Nærhettil det norskemarkedet
Aktiv kommune–Hurum 2020
Nærhettil NMBU
Tilgangpå areal med nødvendig
infrastruktur

•
•
•

Kompetanseog erfaring,ingen næringsklynge
Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Begrensettilgangpå rogn/yngel/slakteri

Figur30. Intern analysesom visersterkeog svakesider.

5.1.1 Sterkesider
Infrastruktur/veinett
De aktuelle områdenefor landbasertakvakulturi kommunenhar stort sett god standardpå tilkomstveier.
Nærhet til det norske markedet
GeografiskliggerHurum nærmerede befolkningstetteområdenepå Østlandetsammenlignetmed
produksjonsområderlangskystenfra Rogalandtil Finnmark.Det aller meste av norsk laksgår til eksport,og nærheten
til dissemarkedeneer dermedikke like viktig. Dersomdet blir satsetpå spesial-eller nisjeproduktersom skalgå
primært til det norskemarkedetliggerHurum sværtsentralt plassert.
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Aktiv kommune –Hurum 2020
Det er en klar fordel at Hurumkommuneer aktiv og positiv, og ønskerå leggetil rette for etableringav landbasert
akvakultur.Dette visesblant annet gjennomomstillingsprogrammet«Hurum2020»og ved å utarbeide denne
mulighetsanalysenfor landbasertakvakultur.
Nærhet til NMBU
Nærhetentil NMBUgjør at en eventuellakvakulturnæringi kommunenhar godeforutsetningerfor tett dialogog
samarbeidmed et sterkt fagmiljøsom jobber med ulike problemstillingerknyttet til akvakulturnæringen.Dette vil
åpenbartværeen styrkefor en eventuellnæringi området, og gjør at kunnskapog erfaringerlett kan utvekslesmed
forskningsmiljøet.
Tilgangpå areal med nødvendiginfrastruktur
Dennemulighetsanalysenviser at Hurum kommunehar tilgangpå gode og tilgjengeligenæringsarealerder mye av
den nødvendigeinfrastrukturenalleredeer på plass.I tillegg liggerflere av de aktuelle områdenegunstigtil i forhold
til tilgangpå sjø og ferskvann.

5.1.2 Svakesider
Kompetanseog erfaring, ingen næringsklynge
Akvakulturnæringener preget av stor grad av innovasjonog teknologiutvikling.Teknologienfor å etablere et større
landbasertanlegger forholdsvisny, og en slik etableringvil krevegod tilgangpå kompetanseog personermed lang
erfaringbåde med tanke på prosjekteringog drift av anlegget.Sannsynligvis
er ikke tilgangenpå dennekompetansen
like god i Hurum kommunesom den vil værei områderder akvakulturnæringenhar en lengrehistorikk og en sterkere
posisjon.
Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Selvom det er noen interessantenæringsområderi kommunensom er godt tilrettelagt for eventuelletableringav
landbasertakvakultur,såliggerde fleste områdeneforholdsvisnært tett befolkedeområder. Erfaringsmessig
er det
en del interessekonflikterknyttet til etableringog drift av akvakulturanlegg,og dissekonfliktenevil sannsynligvisvære
større i en kommunesom Hurum. Aktuelleinteressekonflikteri området kan blant annet væreknyttet til boliger og
fritidshus,skipstrafikk,fiskeri, friluftsliv, turisme og rekreasjon.
Begrensettilgang på rogn/yngel/slakteri
Det er langeavstandertil nærmesteslakterifra Hurum, og det er heller ikke like god tilgangpå rogn og yngelinnenfor
korte avstandersom det er mangeandre stederi landet. Dette kan selvfølgeligløses,men det vil innebæremer
logistikkenn for mangeandre anleggsom er mer sentralt plassert.Et alternativ kan væreå etablerehele
produksjonslinjeni kommunen,inkludert slakteri.

5.2 Eksternanalyse
I Figur31 er resultatet av den eksterneanalysenvist. Hverav muligheteneog trusleneer videre kommentert for en
nærmerebeskrivelseav hva de ulike punkteneomfatter.
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Figur31. Eksternanalysesom visermuligheterog trusler.
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5.2.1 Muligheter
Økendefolketall –sunn sjømat - helse
Veksteni verdensbefolkningfører med seget økendeglobalt behov for mat og energi.Sjømatutgjør i dag under to
prosentav den globalematproduksjonen.Verdensjordbruksarealer under stort press,og økt matproduksjonmå
derfor skje blant annet gjennomøkt produksjonav sjømat.Verdenshelseorganisasjon
(WHO)anbefalerøkt inntak av
sjømatfor å bedre folkehelsen,og det er forventetat fokuset på de positivehelseeffekteneav å spisesjømatvil
fortsette. Det er på bakgrunnav dette liten tvil om at det er markedsmessiggrunnlagfor videre veksti den norske
lakseproduksjonen.Dette gir rom for muligheter til å øke sjømatproduksjonen,så lengedette skjer innenfor rammene
av sosial,økonomiskog miljømessigbærekraft.
Omdømme–akvakultur i sjø
De problemenelaksenæringenhar hatt de senereårenehar vært med på å skapetil dels negativeholdningertil
lakseoppdretti sjø.Dette kan vris til en fordel og kan medføreen mer positiv holdningtil landbasertoppdrett, der
man vil ha mer kontroll på en del av de faktorene som er vanskeligereå kontrollere i åpne merder.
Energieffektivog klimavennligmatproduksjon
Produksjonav sjømater mer ressurseffektivtenn husdyrholdpå land. I dag blir det brukt 1,15 kg fôr til å produsere1
kg laks.Av dette bestårca 30 % av fiskemelog –olje. Fisker vekselvarm,forbruker ikke ferskvannog gir lave CO2utslipp.
Politiskeføringer/rammevilkår
Akvakulturnæringener avhengigav å ha gode politiske føringer og rammevilkårfor å kunne drive hensiktsmessigog
ha potensialefor vekst.Avhengigav hvordanrammevilkåreneblir seendeut vil dissekunne representerebåde
muligheterog trusler for næringeni tiden framover.Pågrunn av de problemenelaksenæringenhar hatt blant annet
med tanke på lakselusog andre miljørelaterte problemstillinger,er det godt mulig at det vil væreen politisk vilje til å
favoriserelakseoppdrettpå land ogsåi tiden fremover,og at de som satserpå landbasertoppdrett vil få gunstige
betingelser.Med hensynpå konsesjonslovgivningen
er det alleredelagt til rette for en slik fordel.
Arealeffektiv matproduksjon
Sammenlignetmed annenmatproduksjonpå land er produksjonenper arealenhetsvært høy innen
akvakulturnæringen.
Klimaendringer
Høyeresjøtemperaturog mer ekstremværer viktige utfordringer for akvakulturnæringeni sjø i årenefremover.Et
akvakulturanleggi sjø må kunne stå imot vind, strøm og bølgerfor å unngåhavarimed påfølgenderømmingav fisk.
Høyeresjøtemperatur,først og fremst høyeresommertemperaturer,vil kunne medføreat Sør-Norgeblir mindre
egnet for oppdrett av laks,menskystenlengrenord kan bli viktigeresom oppdrettsområde.Sannsynligheten
for
oppvekstav mer varmekjæremikroorganismervil kunne øke.Dermedvil sykdommersom tidligere bare har vært kjent
fra varmerestrøk kunnegi sykdomhos norskoppdrettsfisk.Man vil kunnese en raskereog mer alvorligutvikling av
sykdommersom tidligere har utgjort et minimalt problem. Dissefaktorene vil kunnebidra til at landbasertoppdrett
får et fortrinn framfor tradisjonellmerdoppdrett i sjø.

5.2.2 Trusler
Nye sykdommer(«emergingdiseases»)
Ulike fiskesykdommeri oppdrett er et alvorligproblem som medførerstore økonomisketap. I oppdrettsanlegger
biomassenog vertstettheten stor sammenlignetmed villfiskpopulasjonene,og utvikling av sykdomhos enkeltindivid
kan derfor føre til raskog intens smittespredning.Nye sykdommer,såkalte«emergingdiseases»,vil alltid kunne
utgjøre en trusselfor næringen.
Omdømme/holdninger
Omdømmeog holdningertil næringenkan innebærebådemuligheterog begrensninger,og det er viktig for
verdiskapingenat sjømatproduktenehar et godt omdømme,både nasjonaltog internasjonalt.Fokusetpå de gode
helseeffekteneved å spisesjømatkan væremed på å gi næringenpositivt omdømme,mensnæringensine
miljøproblemertil tider har ført til negativeholdningertil næringen.
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Sanksjoner
Fratid til anneninnfører enkelte land sanksjonermot import av norsklaksog regnbueørret.Slikesanksjonerkan
oppståi kjølvannetav politiske situasjoner,redselfor import av fiskesykdommeretc. Det har vist segat sanksjonerhar
medført bortfall av viktige markederover natten, for eksempelgjelderdet markedeti Russland.Dette er
problemområdersom næringenmå forholde segtil uten å kunnepåvirkemarkedssituasjonen
i særliggrad.
Tollbarriererhar ogsåi mangesammenhengervært et problem for næringen.
Ny og til dels ukjent teknologi
Det er fremdelesen del usikkerhetknyttet til teknologienfor storskalalandbasertmatfiskoppdrett. Det største
problemet med landbaserteanlegger sannsynligvisknyttet til fiskevelferd,inkludert fisketettheter og kontroll med
vannkvalitetenved bruk av sjøvannog RAS-teknologi.

6

Oppsummeringog konklusjon

Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversiktover akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige
begrensningersom tilsier at det ikke bør byggeset
landbasertoppdrettsanleggi Hurum. Hvorvidtet anleggvil værebedriftsøkonomiskforsvarliger et annet spørsmål,og
dette avhengerav prisenei markedet.
Rapportengir en oversiktover lokaliseringskriteriersom bør værepå plassfor et landbasertoppdrettsanlegg.Det er
behovfor en tilfredsstillenderesipienti tilknytning til anlegget.Det må væretilgangpå en ferskvannskildei nærheten
av anlegget.Når det gjelderarealbehov,så vil et anleggsom produserer5.000tonn lakspr år fra startforing til
slaktefisk,kreveet areal på ca. 45 til 55 da. Dette er ikke medregnetarealbehovtil slakteri og eventuelt
videreforedling.Det er en stor fordel at anleggetliggernært sjø,sidendet i utgangspunktetvil værebehov for å kunne
ta inn sjøvanntil produksjonenog å slippeut avløpsvanntil sjø. I tillegg vil det væreen fordel å kunne etablerekai i
tilknytning til anlegget,slik at det er mulig å transporterefisk ut og/eller inn på brønnbåt.I tillegg må det være
tilkomstvei med tilfredsstillendestandard,dimensjonertfor trailer, fram til anlegget.
Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire aktuelle
områderi Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett. Dette er Sagene,Tofte, Halvorshavnog
Delåsen.Av disseområdeneer det arealetpå Tofte (gamleTofte Cellulosefabrikk)som utmerker segsom det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriterieneinnfridd på en god måte. Områdeter stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdetliggertilknyttet sjø med en tilfredsstillenderesipient,og har alleredeferskvannforsyningfra
Langvatn.Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området, og det er alleredeetablert kai med
god tilkomst. Dersomen biodieselfabrikkvil ha energioverskudd,eventuelt produserespillvarme,er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttesi produksjonenav fisk. Det nest bestealternativet for lokaliseringav et landbasert
oppdrettsanleggvil værepå næringsområdetnordsidenav vegen.
Det er gjennomførten SWOT-analyse,
som visersterke og svakesider,samt framtidige muligheterog trusler ved
lokaliseringav landbasertoppdrett i Hurum kommune.Det er gitt en kort beskrivelseav hver av de identifiserte sterke
og svakesidene,muligheteneog truslene,slik at det enklerekan identifisereshvordansterke sider kan utnyttes, og på
hvilkenmåte svakesider kan møtesog kanskjeelimineresi framtiden.
Når det gjelderinvesteringsbehover det anslått at for et anleggmed en årlig produksjonpå 5.000tonn vil
investeringenliggepå mellom 1.000MNOKog 1.500MNOK.Kostnadenemed å byggelakseslakteriog eventuelt
videreforedlingsanlegg
kommer i tillegg. Et landbasertanleggvil ha en høyereinvesteringpr volumenhet
sammenlignetmed et tradisjonelt sjøanlegg.
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Ekspertutvalgetfor effektiv og bærekraftigarealbruki havbruksnæringen(Gullestadutvalget).2011
Ringvirkningsanalyser
for fiskeri- og havbruksnæringen.SINTEF,
2011
Verdensfremste sjømatnasjon,Meld. St. 22 (2012-2013).
Nasjonaleringvirkningerav havbruksnæringen.Nofima,2014
Forutsigbarog miljømessigbærekraftigveksti norsklakse-og ørretoppdrett. Meld. St. 16 (2014-2015)
Akvakulturanalysefor Sunnhordlandog ytre Hardanger.Akvator,2015.
Forskriftom endringeri laksetildelingsforskriften,akvakulturforskriftenog forskrift om tillatelse til akvakulturav andre
arter enn laks,ørret og regnbueørret(laksetildelingsforskriften).2016
Landbasedfarming of salmon:economicanalysis.TrondBjørndalog AmalieTusvik,2017
Risikovurderingnorskfiskeoppdrett2016.Havforskningsinstituttet,2017.
Nøkkeltallfra norskhavbruksnæring2016.Fiskeridirektoratet,2017
Påvei inn i produksjonsområdene.
Fiskeridirektoratet,2017
CtrlAqua–Annual report 2016.Nofima2017
Utkasttil forskrift om kapasitetsøkningfor tillatelser til akvakulturmed matfisk i sjø av laks,ørret og regnbueørreti
2017/2018.Høringsnotat,Nærings-og fiskeridepartementet2017
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20/6959-1

Deresref.
20/1679

Vår dato
14.09.2020

Vår saksbehandler
ØysteinSkjelbred
900 39 425, ysk@statskog.no

Innspill til kommuneplanensarealdel i Askerkommune-Eiendommertilhørende Statskog
GlommaASved Tofte
Arealinnspilltil kommuneplanensarealdelAsker2021-2033
Statskogga innspill til kommuneplanenden 9. septembervia kommunensegneportal med georeferanse.
Dokumentetsom ble lagret på sakenda var dessverreikke det endeligeligeinnspillet.Innspilletav 9.
septemberskalderfor erstattesav dette innspillet datert 14. september2020.
Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: StatskogGlommaAS
Kontaktperson:ØysteinSkjelbred
Adresse:Postboks63 Sentrum,7801 Namsos
Telefon:900 39 425
E-post:Post@statskog.no
Fagkyndigplankonsulent
Firma: COWIfor del av innspillet som gjelder oråde Delåsenog næringsarealfor fiskeoppdrett
Kontaktperson:KathrineStøm
Adresse:
Telefon:92469283
E-post:KASB@cowi.com

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel
Leggetil rette for etableringav tilfredsstillendeog tryggeboliger til en overkommeligpris på Tofte samt
etableringav arbeidsplasserpå Tofte.
Kort presentasjonav arealinnspillet
StatskogGlommaas har grunnbokshjemmeltil eiendommerinntil Tofte sentrum.Arealbruksendringpå
noen av dissearealenevil styrke Tofte med hensyntil fremtidig bolig- og næringsutvikling.Slikutvikling vil
kunnebidra til bosettingog arbeidsplasserlokalt på Tofte.

StatskogSF-SørenR.Thornæsvei 10, Postboks63 Sentrum,7801Namsos| Bankkonto:8200.06.58800| Org.nr.:NO 966 056 258
Tlf:74 21 30 00 | Epost:post@statskog.no| Web:statskog.no

Statskogfremmet innspill til rullering av kommuneplanensarealdeltil daværendeHurum kommune,og i

vedtakfattet av Hurum kommunestyreden 4.9.2018fremgårfølgendekulepunkt:

Med utgangspunkti kommunensvedtaki 2018gir Statskognå likelydendeinnspill samt ett nytt innspill.
Beliggenhetog størrelse
Innspilletomfatter følgendeområder:
I.
ArealinnspillboligformålOmrådetkalt «Delåsen».Arealetutgjør ca. 1100daa (sefigur 1
nedenfor).
II.
Arealinnspillnæringsformål-fiskeoppdrett.Arealet utgjør ca. 170 daa (sefigur 1 nedenfor).
III.
Arealinnspillom utvidelseav områdesom i gjeldendekommuneplanliggersom fremtidig areal for
bebyggelseog anleggsformål.Områdetkalt «Kulaåsen».Arealetutgjør ca. 575 daa (se figur 2
nedenfor).

Figur1
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Eiendoms-og eierforhold
Gnr./bnr.
335/1
335/4
336/2

Adresse

Hjemmelshaver
StatskogGlommaAS
StatskogGlommaAS
StatskogGlommaAS

Dagensarealbruk
Områdeneer per i dag nyttet til skogbruk.
Prinsipperfor vern
Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema
Hva

Kulturminner/kulturmiljøer
Biologiskmangfold

Vassdrag
Marka
Strandsonen
Matjord
Friluftsområder

Oppdrettsanleggvi
komme nær
naturreservat.
nei
Ja
Nei
Nei
Ja

Avstand

-

0
Tett inntil

Hvordanvil tiltaket
påvirke
verneinteresser
-

Beslagleggeareal
SandbuktaØstnestangen
naturreservat

Innspillenevil kunnemedførebedre adkomstog parkeringfor publikum som skalbesøkeSandbuktaØstnestangennaturreservat.

Utbyggingsområdetsbeliggenhet
Tema
Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Adkomstfra offentlig veg
Gangavstandtil nærmeste
kollektivknutepunkt,og er det
opparbeidetgang- og sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang- og
sykkelveie.l.?
Avstandtil strandsonen

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstandi
km.
800-1500m

Ikkerelevant

2-3 km
200-500m
1000-2000m

0-500m, etablerteveier og nye vil bli
etablert ved omreguleringtil boligformål.

250-1000m

Side4av 6

Gangavstandtil barneskole,og 1200-1500m, GSmå delvisopparbeides
er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)
Gangavstandtil ungdomsskole 600 –2 200 m, GSmå delvisopparbeides
og er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)
Beskrivmed egneord området i en større sammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil ønsket
utvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.
Fareområder
Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema
Avstandtil fareområde
Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder
Rasog skred
Noensoner
Kanunngåsved
detaljregulering
Grunnforhold
Mye bart fjell
Aktsomhetmht. radon. For
øvrig ingennegative
konsekvenser
Overvann/flom
Overflatevann
Planleggingog utbyggingmå
utføresslik at man unngårøkt
avrenningtil områdermed
eksisterendebebyggelse
Flo
Ikke aktuelt

Bebyggelseog utnyttelse
Delåsenvil med gitte forutsetningerkunnegi ca. 500 boliger, Kulaåsenvil måtte utredesnærmere.Mht.
områdefor oppdrett av fisk visesdet til rapport utarbeidet på oppdragfra Hurum kommune:
Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017(Vedlagt).Initiativtaker til slik anleggvil
følgeopp med utfyllende dokumentasjondersomkommunener positiv til en slik etablering.
Trafikk og adkomst
Det må etableresny adkomsttil samtligearealerinnspillet omfatter. Herundertiltak mht. skolevei.
Innspilletkalt Delåsenskissererny adkomstvei.Tiltakenevil kunnegi bedre tilgangtil markaog
strandsonen.Adkomsttil strandsonenvil kun gjeldefor areal til oppdrettsanlegg.
Terreng
I innspill til boliger i Delåsenog oppdrettsanlegger terreng omtalt nærmerei eget vedlegg.Kulaåsenvil
måtte utredesnærmere. Sevedlegg.
Tidsperspektiv
Planleggingog utbyggingvil pågå i kommuneplanperioden
2020-2033.
Økonomi
Økonomiskekonsekvenserknyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.
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Vedlegg
1. Skjemafor innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan,COWI2017
2. Innspilltil kommuneplanensarealdel,COWI2017
3. PlanDelåsenmålestokk1:10 000
4. Rapport,Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017.Rapportener
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.

Med hilsen
ØysteinSkjelbred
regionansvarligeiendomutvikling
Dette dokumenteter elektronisksignert

Vedlegg:4

Kopitil:
Askerkommune
COWIv/KathrineStrøm
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Hurum kommuneplan
Planog bygg

Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan
Hurum kommuneønskerå mottainnspill til revisjonav kommuneplanens
arealdel.Til hjelp for å gi
innspill er etterfølgendeskjemautarbeidet.
Forslagetom endretarealbrukvil bli vurdertut fra vedtattarealpolitikki kommuneplanen,
sektorlovgivningsamtnasjonaleog regionaleretningslinjer.
I en beskrivelseav et innspill til kommuneplanennevnesrelevantespørsmålstillinger.Man bør
argumenterefor og begrunnehvorfor en kan sepositivt på innspillet/utbyggingsforslaget.
All saksbehandling
av forslagtil endretbruk er offentlig. Derfor gjøresadministrasjonen
saksframstillingog innstilling tilgjengelig på internettsåsnartde foreligger.Behandlingenav
forslagenei kommunenspolitiske utvalg, mv skjer i åpnemøterog vedtakbegrunnes.
Kommunenkan be om nødvendigdokumentasjonknyttet til enkeltområdersomgrunneiereog
andreønskertatt inn i planensom utbyggingsområder.
Det er planmyndighetensomavgjør hvilken
dokumentasjonsom er nødvendigfor å kunneforetaen forsvarlig dokumentasjonav
innspillet/utbyggingsforslaget.
Forslagstillerforutsettesbekosteframskaffelseav nødvendig
dokumentasjon.
Dersomdet er ønskeligå drøfteforslagkan kommunensplanavdelingkontaktes.
Tiltakshaver
Navn

StatskogSFv/Øystein Skjelbred

Adresse

Baneveien32B
Kongsberg

Telefonnummer

07800

E-postadresse
Samarbeidspartner/konsulent

COWI AS
Kontaktinfo:
Liv Åsne Teksle
Email: lite@cowi.com
Tlf: 41446730

Eierforhold
GNR/BNR

35/1, 35/4

Grunneier

Statskog

Utbyggingsområdet
Kryss av
Formåli gjeldendekommuneplan

LNFR Areal for spredtbolig-fritids
eller næringsbebyggelse,
mv.
LNFR Landbruk,naturog
friluftsformål

x
x

Bolig
Fritid/hytte
Industri/næring
Forretning/kontor
Offentlig bebyggelse
Annet
Kommunedel/tettsted

Tofte

Nærmestehovedveg

Rv 281VestreStrandvei

Fortettingav eksisterendebebyggelse

Nei

Berørerarealetstrandsone
(etter
Nei
kommuneplan)og/eller 100-m-beltetetter
PBL
Formålog utnyttelsesgrad

Antall enheter

Arealomfang(m2)

Eneboliger/flermannsboliger

500

Totalt arealforeslåttavsatt
til boligformål utgjør 1094
dekar.Det inkluderer
arealertil infrastrukturog
grøntkorridorer.
732 dekarav de 1094
utgjør byggefeltfor bolig.
Innenfordettevil det også
væreutearealer,
lekeplasser,infrastruktur,
arealerfor barnehage.

Leiligheter

500

Fritidsbolig/hytte
Næring/reiseliv
Næring/forretning
Næring/industri/lager
Annet

Næring/fiskeoppdrett

165 dekar

Andre opplysninger
-Tiltaket vil kreveny veiforbindelsefra RV 281 til nytt boligfelti øst og fiskeoppdrettsanlegg
i
vest.
-Boligområdenevil kreve interneatkomstveier,samtgang-og sykkelveinett.
-Planforslagetvil gi behovfor etableringavanslagsvistobarnehager,i tillegg antasdet behovfor
utvidelseav eksisterendebarne-og ungdomsskoler.
-Planforslagetvil skapebehovfor ca. 50 dekarnytt arealtil idrett og lek.

Tilleggsopplysninger:
1. Beskrivelseav eksisterendesituasjon
Arealbrukog landskap
Foreslåtteutviklingsområdeer i kommuneplanens
arealdelmarkertsom LNFR arealfor
spredtbolig-fritids eller næringsbebyggelse,
mvog LNFR arealfor landbruk,naturog
friluftsområde.Områdethar en varierendetopografibeståendeav bådebratt terrengog
jevnereområder.Topografienvil værepremissgivende
for hvordanområdetkan utvikles til
fremtid boligformålog anleggfor fiskeoppdrett.

Figur 1Utsnitt av kommuneplanens
arealdel (gjeldendekommuneplan)

Faresonerras-og skredfare
I kommuneplanens
arealdeler flere områdermarkertsom faresonefor skredog ras.Forslag
til nytt boligområdeog infrastrukturmå vurderesut ifra disseområdene.Kartet overviser
områdermed fare for ras/skred(rød skravur).Forslagtil nytt boligområdevil ikke kommei
konflikt med disseområdene.
Bebyggelseoganlegg
Igjeldende kommuneplaner et beltei sør,langsnordsidenav RV 281 regulerttil
boligformål. Foreslåttenytt boligområdevil etableressom en forlengelseaveksisterende
boligbebyggelse.
Nord for foreslåtteboligområdeer det i gjeldendekommuneplanregulertinneksisterende
og fremtidig næringsareal.Områdetutnyttesi dag av Lindum Oredalensom behandler
hageavfall,forurensetjord mm.

Kulturminner
Det er ikke registrertnoenSEFRAK bygg innenforområdet,men funnetenkelte
arkeologiskekulturminner.
Infrastruktur
Fv281 VestreStrandveier hovedforbindelsengjennomTofte. Nytt boligområdeog
fiskeoppdrettvil kreveny atkomstveifra Fv 281 til ny bebyggelseiøst og
fiskeoppdrettsanlegg
i vest.Fv 281VestreStrandveigår over i Tofteveiensom strekkerseg
forbi Lindum og Marikollen.
Geologiskeforhold
I henholdtil kart fra NorgesGeologiskeUndersøkelsebestårhoveddelenav områdetav
fjell, mendet er ogsåforekomsterav marineavsetninger.
2. Beskrivelseav forslaget, herunder intensjoner og formål
Forslageter todelt. Primærtforeslåeset områdefor boligutvikling, i tillegg foreslåset
mindreområdefor landbasertfiskeoppdrett.
Boliger: Den raskebefolkningsvekstenog det eksplosiveprisvekstenpå boliger i Osloregionengjør at flere ser segom etter alternativer,og andretyper kvaliteter.Et mindre
stedbundetarbeidslivog god internettdekninggjør det lettereå bo i noe lengrereiseavstand
til de storearbeidsplasskonsentrasjonene.
Flytting til Tofte kan væreattraktivt for stadig
flere. Med detteperspektivetforeslåset boligfelt i forlengelsenav dagensboligområder,og i
tilknytning til prosjektenepå Sageneog Marmorveien.Det er i mulighetsstudietsettpåen
variasjonav boligtyper:eneboliger,tomannsboliger,firemannsboliger,rekkehus,
storgårdskvartaler
og punkthus.Forskjelligelivsfaserpassertil forskjellige typer boliger, og
hensiktener at et mangfoldav menneskerskal kunnefinne en bolig på Tofte.
Landbasert fiskeoppdrett: Den foreslåttetomtenpassersværtgodt til et anleggfor
landbasertfiskeoppdrett,med tilsig av ferskvannog nærhettil sjøen.Prosjektetkan væreet
skritt i retningav en mer bærekraftigoppdrettsnæring
og økt sysselsettingi Hurum.
3. Totalareal som forslaget omfatter
Totalarealeter 1259dekar.
165 dekartil fiskeoppdrettsanlegg
og 1094dekaravsatttil boligformål.

4. Kart over området, som viser eksisterendeeiendomsgrensersamt planomfanget.
StatskogGlommaAS er eier av områdeneforeslåtttil fremtidig bolig- og næringsformål.

Figur 2viser arealinnspill til kommuneplanens
arealdel

5. Adkomstløsninger, grovt skissert
Planforslagetkrevernye adkomstløsninger
til nytt boligområdeog anleggfor fiskeoppdrett.
Til fiskeoppdrettsanlegget
planleggesveiforbindelsefraFv 281. Løsningener grovt skissert
på figur3. Denneadkomstenknyttestil eksisterendeveiforbindelse,men tiltaket vil kreve
enoppgraderingav denne.Utforming av kryssmå vurderes.
Til boligfelteneer det skissertto mulige veiforbindelserfra Fv 281. Beggeløsningenegir
veier med stigningpå inntil 8%. Skissenei figur 4viser mulig fremtidig adkomstveier.I
tillegg vil det kreveset internt veinett i boligområdene,samtgod tilretteleggingfor gående
og syklende.

Figur 3oversikt over arealinnspill, byggefeltog forslagtil nytt veisystem

Figur 4Skisseav muligeadkomstveierfra Fv281 til nyeboligfelt

6. Eventuelle illustrasjoner og planskisser:
Se vedlegg

8. Konsekvenser
LNF til Boligformål
Planforslagetinnebærerca. 1000boenheter.Transformasjonav LNFR områdetil
boligformål vil reduseretotalarealetsom utgjør skogi området.Derimot vil tilrettelegging
for fremtidig konsentrertboligbyggingav størreskalagi Hurum og Tofte et fremtidig godt
boligtilbud og gjøreområdetgodt rustetfor fremtidigvekst. Tofte ligger i naturskjønne
omgivelser,og har et utviklingspotensialfornæring,forretning og boligbygging.
Transformasjonav LNFR områdetil næringsformål(fiskeoppdrettsanlegg)
vil reduseretotal
arealav markaytterstpå Tofte. På denannenside vil det væreen næringsvirksomhet
som
genererflere arbeidsplasser
på Tofte. Landbasertfiskeoppdretter en framtidsrettetnæring
som kan ha et stort potensiale.
Sosialinfrastruktur
Befolkningsvekstog boligbyggingvil bidra til behovfor mer sosialinfrastruktur.
Foreliggendeplanforslagvil skapebehovfor etableringav anslagsvisto barnehagermed
seksavdelinger(ca. 135 barn),i tillegg antasdet behovfor utvidelseav eksisterendebarneog ungdomsskoler.Planforslagetvil skapebehovfor ca. 50 dekarnye arealertil idrett og
lek.
Infrastruktur -vei
Planforslagetvil gi økt antall reisertil og fra områdetsom vil gi økt trafikkmengdepå
eksisterendeveiforbindelse,spesieltFv281. Fordelingav trafikk gjennomTofte sentrumog
vestoveri retningHolmsbubør vurderesnærmere.Kollektivtilbudet vil måtteforbedressom
følge av en størreutbygging.Fremtidig boligutvikling vil kunnegi et grunnlagfor å øke
kollektivtilbudet til Tofte.
Fiskeoppdrettsanlegg
vil trolig kreve transportav størrekjøretøytil og fra anleggetogdet
kan resulterei noe mer trafikk av størrekjøretøyi området.Dissebør ledesutenomTofte
sentrum.Det vil værebehovfor å byggeny vei inn til oppdrettsanlegget.
Infrastruktur –vann og avløp
Vannforsyningi områdeter privat i dag,og det må påregnesetableringav vannforsyningtil
området.Avløp kan koblestil eksisterendeavløpsnetti Tofte, men kapasitetenmå utredes.
Landskap
Fiskeoppdrettsanlegget
og noenav boligenevil væresynlig fra omegnenog fra sjøen.
Avhengig av arkitektoniskutforming kan dettepåvirke landskapsbildetpositivt eller
negativt.

Tilleggsopplysningerfinnesi vedlegg.

Til orientering:
Diverseinformasjon,kommuneplandokumenter,
mv er tilgjengeligepå kommunensnettside:
http://www.hurum.kommune.no
Eventuellespørsmåltil planforslagetkan rettestil Plan og bygg, tlf 3279 7100. Kontaktadresse:
Hurum kommune, Plan og bygg, 3482 TOFTEeller
E-postadresse:postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

RAPPORT

Mulighetsstudieakvakultur - landbasert
oppdrett
OPPDRAGSGIVER

Hurum kommune

DATO/ REVISJON
: 20. desember2017
DOKUMENTKODE:10233053-AKVA-RAP-001

Dennerapporten er utarbeidet av Multiconsult i egenregi eller på oppdrag
fra kunde. Kundensrettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Hviskundeni samsvarmed oppdragsavtalengir tredjepart tilgang til
rapporten,har ikke tredjepart andreeller større rettigheter enn det han
kan utlede fra kunden.Multiconsult har intet ansvardersomrapporten eller
deler av dennebrukestil andre formål, på annenmåte eller av andre enn
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykkettil. Delerav rapportens
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering,distribusjon,
endring,bearbeidelseeller annenbruk av rapporten kan ikke skje uten
avtalemed Multiconsult eller eventuellannenopphavsrettshaver.
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Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversiktover akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige
begrensningersom tilsier at det ikke bør byggeset
landbasertoppdrettsanleggi Hurum. Hvorvidtet anleggvil værebedriftsøkonomiskforsvarliger et annet spørsmål,
og dette avhengerav prisenei markedet.
Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire aktuelle
områderi Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett. Dette er Sagene,Tofte, Halvorshavnog
Delåsen.Av disseområdeneer det arealetpå Tofte (gamleTofte Cellulosefabrikk)som utmerker segsom det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriterieneinnfridd på en god måte. Områdeter stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdetliggertilknyttet sjø med en tilfredsstillenderesipient,og har alleredeferskvannforsyningfra
Langvatn.Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området,og det er alleredeetablert kai med
god tilkomst. Dersomen biodieselfabrikkvil ha energioverskudd,eventuelt produserespillvarme,er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttesi produksjonenav fisk. Det nest bestealternativet for lokaliseringav et landbasert
oppdrettsanleggvil værepå næringsområdetnordsidenav vegen.
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Innledning

1.1 Bakgrunnfor prosjektet
Omstillingsprogrammeti Hurum,«Hurum2020»,er etablert som en prosjektorganisasjonmed eget styre sammensatt
av politikere, administrasjonog næringsliv.Målet med programmeter å sikre et bærekraftiglokalsamfunnfor
fremtiden. Påbakgrunnav konkretehenvendelserønsker«Hurum2020»å gjennomføreen mulighetsstudiefor
etableringav landbasertoppdrett i kommunen.Mulighetsstudiener avgrensettil Hurum kommune.
Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversikt over akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Fire aktuelle områderi Hurum kommunefor landbasertoppdrett er vurdert.

Figur1. Hurumkommune,geografiskplassering.

1.2 Organiseringav prosjektet
Mulighetsstudiener utarbeidet av Multiconsult NorgeAS.Oppdragslederfor prosjektet har værtSveinAndersland.
Kjell Arne Møklebusthar værtfaglig leder for oppdraget,mensSarahFagertunEggereidehar vært
oppdragsmedarbeider.
Kontaktpersoni Hurumkommunehar vært GunnlaugMarie Brandshaug.14. november2017var det oppstartsmøte
med synfaringpå aktuellelokaliteter i Hurum kommune.I tillegg til GunnlaugMarie Brandshaugdeltok SverreWittrup
fra kommunen.Kjell Arne Møklebustog SveinAnderslanddeltok fra Multiconsult.

10233053-AKVA-RAP-001

20.desember2017

Side5av 37

Mulighetsstudieakvakultur - landbasertoppdrett

multiconsult.no
1 Innledning

1.3 Hva kjennetegneren bærekraftig akvakulturnæring
I Brundtlandkommisjonens
rapport «Our commonfuture» fra 1987 er bærekraftigutvikling definert som «en utvikling
som imøtekommerdagensbehovuten å ødeleggemulighetenefor at kommendegenerasjonerskalfå dekketsine
behov.».Bærekrafthviler på en fornuftig og tilfredsstillendeutvikling innen alle de tre områdeneøkonomi,sosiale
forhold og miljø.
For akvakulturnæringener det spesieltmiljøaspektetsom må holdesopp mot det økonomiskenår begrepet
bærekraftigutvikling skalbrukesog tolkes. Regjeringensstrategi for en miljømessigbærekraftighavbruksnæringfra
2009 beskriveri forordet en bærekraftighavbruksnæringsom en «næringsom drivesmiljømessigforsvarligog er
tilpassethensynettil havmiljøog biologiskmangfold».Strategienskissererfem mål for en miljømessigbærekraftig
havbruksnæring,men gir ingendirekte definisjonav begrepetbærekraft.
Bærekraftbegrepetblir ogsådiskutert i arealutvalgetsrapport «Effektivog berekraftigarealbruki havbruksnæringen–
areal til begjær»fra 2011.Bærekraftigakvakulturvirksomhetmå kjennetegnesved å skjeinnenfor rammer som er
akseptablefor miljøet og for samfunnet.Utgangspunktetmå væreat næringenikke medførervarige(irreversible)
konsekvenserfor miljøet. Reversiblekonsekvenserbør begrenses,og et områdeskalkunne framståsom upåvirket
etter en tid med brakklegging.Bærekraftigakvakulturvirksomhetkan videre kjennetegnesved å værebasertpå de
generelleprinsippeneom bl.a. økosystemtilnærming,tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
og bruk av føre-var-prinsippet.
Mangelpå kunnskapskalfor eksempelikke væreen grunn for å unnlate å handlenår det er nødvendig.
Enøkosystembasertforvaltning innebærerat ressurserbare kan tas ut av eller tilføres systemetpå en slik måte at
økosystemetsfunksjonblir opprettholdt. For akvakulturbetyr det at det er den samledeeffekten som driften har på
økosystemnivåsom må vurderes,mensden lokaleeffekten rundt anleggenehar mindre betydningfor hele
økosystemetsfunksjon.For store tilførsler av organiskstoff i et områdeer en påvirkningsom kan føre til regional
eutrofiering og derfor uønskedeforandringeri økosystemetsfunksjon.For det biologiskemangfoldeter de største
truslenelakselusog genetiskinnblandingav oppdrettsfiski ville bestander.Spørsmåletblir hvor grensengår mellom
hva som er akseptabelpåvirkningog hva som ikke er det.

Figur2. FNsmodell foren bærekraftigutvikling.
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Føre-var-tilnærmingen
skalleggestil grunn i akvakulturforvaltningen.Forvaltningenmå værekunnskapsbasert,slik at
vi produsererpå rett nivå, samtidigsom risikoenfor uheldigekonsekvenserblir redusert.Kunnskapenom
sammenhengenei naturen vil aldri bli fullstendig.Utfordringener å sikre nok kunnskaptil at usikkerheten,og dermed
risikoenfor negativpåvirkninger tilstrekkeliglav.
Økosystemtilnærmingen
innebærerå se sammenhengermellom de ulike elementenei økosystemeneog påvirkningen
av disseelementene.Basertpå en slik tilnærmingmå akvakulturvurderesut fra konsekvensenefor det
omkringliggendemiljøet. Økosystembasertforvaltning er kunnskapskrevende
og komplekst,og må utviklesover tid.

2.1 Næringensin struktur og organisering
Eierstruktureni akvakulturnæringenhar endret segfortløpendede sistepar tiårene. I 1991ble prinsippetom at
oppdrettere fortrinnsvisskulleha majoritetsinteresseri bare ett anleggopphevet,og det ble raskt satt i gang
strukturendringeri form av oppkjøpog fusjoner.Utviklingenhar gått i retning av færre og større oppdrettsaktører.
Sjømatmeldingenfra 2013 oppgir at det er 89 aktører som eier de 132 selskapenesom inneharalle de 932 ordinære
konsesjonenefor matfiskoppdrettav lakseller regnbueørreti sjøen(hele landet).Pådette tidspunktet eide den
størsteaktørenca 22 % av konsesjonene,de fem størsteaktøreneeide 53 %,og de ti størsteaktøreneeide 65 % av
konsesjonene.

2.2 Konsesjonerog lovgivning
Produksjonskonsesjoner
er det viktigsteverktøyettil å kontrollere produksjonskapasiteten
i den norske
oppdrettsnæringeni dag.Lakseindustrieni Norgehar vært regulert sidenlakseoppdrettble kommersialisert,og de
første reguleringeneble introdusert i 1973.I begynnelsenvar konsesjonssystemet
sværtliberalt, og fungerte mer som
en registrering,og fram til 1977 ble nestenalle søknaderinnvilget.
I 2005ble maksimalttillatt biomasse(MTB)–reguleringeninnført. Dengitte MTBbestemmerhvor mye levendefisk
innehaverenav en tillatelse kan ha ståendei sjøentil enhvertid. MTBregulerespå to nivå; lokalitetsnivåog
selskapsnivå.Enstandardtillatelse til matfiskproduksjonav laks,ørret og regnbueørreter 780 tonn. I Tromsog
Finnmarker en tillatelse inntil 945 tonn.
Gjennommestepartenav den norskelakseoppdrettshistorienhar konsesjonenevært gratis, men etter hvert har
Statenhatt anledningtil å kreveet betydeligvederlag.I 2002 ble det innført en avgift på 5 millioner kroner per
konsesjon.I 2008 ble prisenøkt til 8 millioner kroner. Framtil 2015var det en begrensningpå hvor mange
konsesjonersom kunneeiesav ett enkelt firma. Tidligerehar utdeling av konsesjonerskjeddmed ujevnemellomrom,
og med varierendetildelingskriterier.Veksteni produksjonskapasitethar dermed vært uforutsigbar.
Lakselusinfeksjon
i oppdrettsanlegghar vært regulert siden1997for å reduserede skadeligeeffektenelakselusenehar
for oppdrettet og vill fisk. Det er innført reguleringersom setter grenseverdierfor det maksimalegjennomsnittlige
antallet lakselusper fisk, og et obligatoriskrapporteringssystemer innført. Dersomdissegrenseverdieneblir
overstegetmå fiskenbehandleseller slaktesinnen to uker.
I forbindelsemed Stortingsmeldingenom veksti havbruksnæringenoppnevnteNærings-og fiskeridepartementeten
hurtigarbeidendearbeidsgruppe.Arbeidsgruppenbesto av representanterfra forvaltningen,forskningenog
næringsorganisasjonene
og mandatet for gruppenvar å utrede statusfor landbasertakvakulturog foreslåendringer
for å rydde eventuellehindringerav veien for etableringav dennetypen akvakultur.
Arbeidsgruppenleverte rapporten Lakspå land i 2015.Her foreslo arbeidsgruppenat det skulleåpnesfor en egen
tillatelsestypefor landbasertmatfiskoppdrettav laks,ørret og regnbueørretmed bruk av sjøvannuten
antallsbegrensningog uten at det skulletas vederlag.Påbakgrunnav dette ble det fastsatt nye tildelingsreglerfor
landbasertakvakulturav laks,ørret og regnbueørret1. juni 2016.Regelverketåpner for en løpendetildeling av
tillatelser til landbasertakvakulturav laks,ørret og regnbueørret.Søknaderom landbasertakvakulturskalsendes
fylkeskommunen,behandlesløpendeog det skalikke betalesvederlagfor tillatelsene.
Kostnadenog risikoenved å ha fiskeni sjø har vært økendei Norge,og det jobbesstadigmed å forsøkeå holde laksen
på land stadiglenger.Enkombinasjonav høyelaksepriser,økendeproduksjonskostnaderi tradisjonelt merdoppdrett
av laks,og gunstigeordningersom oppmuntrer til innovasjonog utforskingav ny teknologihar alle medvirket til å
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drive frem en utvikling innen landbasertakvakultur.Dette åpner ogsåfor at nye investorerkan etablere segi
akvakulturnæringen.
Det er pr oktober 2017 innført et nytt forvaltningssystemfor lakseoppdrett.Det nye reguleringssystemethar som
hovedformålå sikremiljømessigbærekraft.Dette trafikklyssystemetdeler norskekysteninn i 13 produksjonsområder.
Produksjonsområdene
dekkerhele kystlinjenlangsfastlandsnorge,og alle kommersiellematfisktillatelserfor laks,
ørret og regnbueørrettilhører et produksjonsområde.Det nye trafikklyssystemetskalsikre forsvarligog forutsigbar
veksti oppdrettsnæringen.Hver av de tretten produksjonsområdeneer farget grønn,gul eller rød, og fargenavgjør
om oppdretterne i området får lov til å vokse.Det er for tiden lusepåvirkningenpå laksefiski området som er
grunnlagetfor reguleringen.Produksjonsområdene
skalværeoppdrettsnæringensforvaltningsområderi framtiden,
og skalregulerekapasiteteni tillatelsenesom er hjemmehørendei det enkelteproduksjonsområdet.

Figur3. Kartutsnitt med de nye produksjonsområdene
og regjeringensbeslutningom trafikklyspå
produksjonsområdene
i 2017.
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Hurum kommuneliggerinnenfor produksjonsområde1 Svenskegrensen
til Jæren.Dette området er blant de
områdenesom har lavestlokalitetstetthet, og regjeringenbesluttet at området skalværegrønt i den første
vurderingenav produksjonskapasiteti produksjonsområdene(Figur4). Dette var i tråd med ekspertgruppens
vurdering.
De nylig innførte produksjonsområdene
vil som hovedregelmedføreat det ikke vil væremulighet for vekstpå noen
lokaliteter dersomproduksjonsområdethar fått rødt trafikklys.Dette vil kunne favorisereetableringav landbasert
oppdrett, i og med at slikeanleggnaturlig vil komme utenfor ordningenmed justeringav produksjonskapasiteti
samsvarmed resten av det tilhørende produksjonsområdet.

Figur4. Tabellover ekspertgruppensvurderingav risiko for luseindusertdødelighethosvillfisk, ekspertenesvurdering
av usikkerhet,styringsgruppensråd og regjeringensbeslutningom farge på produksjonsområdene.

2.2.1 Søknadsprosessen
Fraog med 2010 er hovedregelenat akvakultursøknaderskalsendesFylkeskommuneni det fylket det blir søkt om
lokalisering.For akvakulturmed uttak av ferskvatnavgjørNVEom inngrepeter konsesjonspliktigetter
vannressursloven.
Søknadog forespørselom konsesjonspliktskjer til NVEsitt aktuelle regionkontor,og
konsesjonsfritakeller konsesjonskalværepå plassfør søknadenblir sendt til fylkeskommunen.
Fylkeskommunensendersøknadentil Mattilsynet, Kystverket,Fylkesmannenog Fiskeridirektoratetsregionkontor.
Mattilsynet avgjørsøknadenetter matlovenog Kystverketavgjørsøknaden,ved inngrepi sjøområde,etter havne-og
farvannsloven.Fylkesmannens
miljøvernavdelingavgjørsøknadenetter forurensningsloven,i tillegg til å gi uttale om
plasseringentil anleggetnår det gjeldernaturverninteresser,sårbarnatur/biologiskmangfold,og frilufts-, fiske-og
viltinteresser.Med fiskeinteressermenesi dennesammenhenglakse-og innlandsfisk.Fiskeridirektoratetgir uttale om
marine fiskeinteresser.Fylkeskommunengjør en samletvurderingav om det skaltildeles tillatelse etter
akvakulturloven.
Enskjematiskframstillingav saksgangener gitt i Figur5. Tillatelseetter akvakulturloveninnebærerikke at søkerer
unntatt fra å søkeom tillatelse fra andre myndigheter,som for eksempelbygningsmyndighetene,
eller avklare
eventuelleprivatrettsligeforhold. Dette er søkersitt ansvar.

10233053-AKVA-RAP-001

20. desember2017

Side9av 37

Mulighetsstudieakvakultur - landbasertoppdrett

multiconsult.no
2 Rammevilkår

Figur5. Behandlingav ordinæreakvakultursøknaderfra 2010.Kilde:Nærings-og fiskeridepartementet.

2.2.2 Loverog forskrifter
Det er i dag en rekkelover og forskrifter som regulererakvakulturnæringen.I det følgendeblir det gitt en oversiktover
noen av disseloveneog forskriftene.
Akvakulturloven(Lovav 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur)
Akvakulturlovenhar som formål å fremme lønnsomhetogkonkurransekrafti akvakulturnæringeninnenfor rammene
av en bærekraftigutvikling.Det er Fiskeridirektoratetsom forvalter loven. Lovenfastsetterkrav om egentillatelse for
å kunne drive akvakultur,uansett type, og gir hjemmel til å regulereantallet tillatelser eller hvor mye biomassehver
tillatelse kan ha ståendei sjøentil enhvertid. I medholdav loven er det etablert et systemder det ikke blir gitt
tillatelse til å drive akvakulturuten at alle andre sektormyndigheterhar gitt de nødvendigetillatelsenesom blir krevd i
medholdav de lovene som de respektivemyndigheteneforvalter. Søknaderom tillatelse til å drive akvakulturog
søknaderom etableringav nye eller utvidelserav eksisterendetillatelser blir avgjort i første instansav
fylkeskommunene.
Det grunnleggendevilkåret for å kunne gi tillatelse til akvakulturer at det er «miljømessigforsvarlig».Tillatelseneskal
ogsåfremme fiskehelse,fiskevelferdog arealhensyn.Det kan iverksettesreguleringerav nye eller pågående
virksomheterfor å sikre at dissehensyneneblir ivaretatt.
Akvakulturdriftsforskriften
Akvakulturdriftsforskriftenregulererdrift av alle typer akvakulturanleggmed fisk, både stamfisk,matfisk,settefisk,
kultiveringsfisk,oppbevaringav leppefisk,fisk i slaktemerdog installasjonerfor fritidsfiske.
Bestemmelserom fiskehelseog fiskevelferdsom gjelder for tilnærmet alle typer anleggmed fisk er blant annet krav
om beredskapsplan,journalføringog rapportering,smittehygiene,brakkleggingog desinfeksjon,risikobasert
helsekontroll,varslingved uavklart økt dødelighet,grunn til mistankeom listeført sykdomeller andre forhold som har
medført vesentligekonsekvenserfor fiskevelferd,opptak og behandlingav dødfisk,avliving,installasjonerog
produksjonsenheter,metoder og tekniskeinnretninger,vannkvalitet,vanngjennomstrømming
og systematiske
målinger,tetthet, fôring, håndteringog stell, miljøovervåking,rømming,internkontroll, brakkleggingav sjøanlegg,
driftsplan for anleggi sjø og slaktemerder.
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Akvakulturdriftsforskrifteninneholderdessutenflere særligekrav til drift av stamfiskanleggog settefiskanlegg.
Forskriftenblir forvaltetav bådeFiskeridirektoratetog Mattilsynet. Kravenetil miljøovervåkingblir forvaltetav
Fiskeridirektorateti samrådmed Fylkesmannen.Rømmingsbestemmelsene
blir først og fremst forvaltetav
Fiskeridirektoratet.Mattilsynet har ogsåvedtaksmyndighetfor enkelterømmingsbestemmelser.
Matloven (Lovav 19. desember2003nr. 124 om matproduksjonog mattrygghetmv.)
Matloven blir forvaltetav Mattilsynet. Lovenhjemler tiltak for å forebyggeog motarbeidesykdomog parasitter på
fiskeninne i oppdrettsanleggeneog på de viltlevendeorganismenei omgivelsenerundt anleggene.Lovenog reglene
som er gitt med hjemmel i denne,påleggernæringenet selvstendigansvarfor å oppfylle alle krav til enhvertid.
Mattilsynet fører tilsyn med at kraveneblir fulgt opp. Med hjemmeli matlovenkan det etableresregler om plassering,
etableringog drift av akvakulturanlegg,og regler om etableringav sonerbåde for å forebyggeog motarbeide
sykdommerog parasitter.Dersomen lokalitet ikke tilfredsstiller kravenesom blir stilt i medholdav loven,vil ikke
fylkeskommunenkunne gi tillatelse.
Etableringsforskriften
Etableringog utvidelseav akvakulturanleggfor produksjonav fisk, både på land og i sjø,skalgodkjennesav
Mattilsynet i medhold avforskrift av 17. juni 2008 nr. 823 (etableringsforskriften).Dennegodkjenningsordningen
er
ogsåen forpliktelseetter fiskehelsedirektivet.
Somet smittehygienisktiltak krever Mattilsynet minimumsavstandermellom lokaliteter. Konkretekrav til avstander
ikke nedfelt i lov eller forskrift, og vurderingenemå i stor grad baserespå skjønn.Mattilsynet har egneretningslinjer
(etableringsveileder)for skjønnsutøvingi slikesaker.Faktorersom virker inn på smitterisikoener strømforhold,
avstandtil vassdrag,vandringsruterfor villfisk, avstandtil andre anlegg/annenakvakulturrelatertvirksomhet,
topografi, geografi,driftsform, produksjonsformog produksjonsomfang.Alle søknaderom etableringog utvidelseav
akvakulturanleggskalvurderesindividuelt, men det er gitt tilrådninger om minsteavstandmellom ulike typer
virksomheter,størrelsepå anleggog omkringliggendemiljø i en veiledertil forskriften.
Etableringav matfiskanleggkan vurderesut fra to ulike modeller:
1. For lokaliteter på inntil 3120tonn fisk i sjøentil enhver tid, og som ikke inngåri en koordinert driftsstruktur,
er det angitt en anbefalt minsteavstandpå 2,5 km i sjø til andre matfiskanleggav tilsvarendestørrelse,og 5
km til slakteri,stamfiskanlegg,settefiskanlegg,store notvaskeriog større matfiskanleggeller grupper av
matfiskanlegg.
2. For lokaliteter for mer enn 3120 MTBeller som inngåri en gruppemed koordinert driftsstruktur, blir det som
regel stilt krav om oppdrettsfrie områder (branngater)på 5 km. Innenfor en slik gruppekan det etableres
flere lokaliteter, med en anbefalt minsteavstandpå 1,5 km. Dette er anbefalinger,og blir praktisert noe ulikt,
blant annetavhengigav lokalemiljø- og sykdomsforhold.
Dyrevelferdsloven(Lovav 19. juni 2009nr. 97 om dyrevelferd)
Dyrevelferdslovenblir forvaltetav Mattilsynet. Lovenhjemler nødvendigekrav til etableringog drift av akvakulturfor
å fremme fiskevelferd.Eksempelpå forhold som har innvirkningpå fiskevelferder anledningtil å utøve naturlig atferd,
anledningtil å unngåulike farer, helseog kondisjon,rett ernæringog god vannkvalitet.Lovenregulererførst og fremst
forhold knyttet til vannkvalitet,utforming og drift av anlegget.
Forurensingsloven
(Lovav 13. mars2003 (1981?)nr. 6 om vern mot forurensningerog om avfall)
Forurensingsloven
blir forvaltet av Klima-og miljødepartementet.Gjennomføringenav loven er i stor grad delegerttil
Fylkesmannennår det gjelder utslipp fra akvakulturvirksomhet.Med hjemmel i loven er det stilt krav som hver enkelt
lokalitet må oppfylle for at det skalkunne etableresakvakulturder. Det betyr at det er et vilkår for å få tillatelse etter
akvakulturlovenat fylkesmannengir utslippstillatelseetter forurensningsloven.Lovenhjemler ogsåkravenesom hele
tiden skalværeoppfylt når anleggeter i drift. Om kraveneer oppfylt eller ikke blir i all hovedsakdokumentert
gjennomsystemetmed miljøundersøkelsersom er etablert.
Havne-og farvannsloven(Lovav 17. april 2009 nr. 19 om havnerog farvann)
Havne-og farvannslovenblir forvaltetav Kystverket.Lovenregulererblant annet bruk av det sjøarealetsom trengs for
å etablere og drive farledenelangskysten.Kystverketkan dermedavslåsøknaderom etableringav akvakultursom vil
værei strid med interesseneknyttet til navigasjoni kystfarvannetog i fjordene.
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Plan-og bygningsloven(Lovav 27. juni 2008 nr. 71 om planleggingog byggesaksbehandling)
Plan-og bygningslovenblir forvaltet av Kommunal-og moderniseringsdepartementet.
Lovenkan kategoriseressom en
prosesslovnår det gjelder etableringav akvakultur.Det er en forutsetningfor å få tillatelse til å etablereen lokalitet at
den blir etablert i et områdesom kommunenhar satt av til akvakulturformål.Loveninneholderogsåregler som legger
til rette for interkommunal,regionalog statlig planlegging.Det geografiskevirkeområdettil loven strekkersegut til en
nautiskmil utenfor grunnlinjene.
Vannressursloven
(Lovav 24. november2000 nr. 82 om vassdragog grunnvann)
Vannressursloven
blir forvaltetav Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE).Det er nødvendigå få tillatelse i
medholdav loven for å kunne utnytte ferskvannsressurser
til produksjonav settefisk.
Naturmangfoldloven(Lovav 19. juni 2009nr. 100 om forvaltning av naturensmangfold)
Naturmangfoldlovenblir forvaltetav Klima-og miljødepartementet.Loveninneholderflere miljørettsligeprinsipper
som tildelingsmyndigheteneskalbruke når de vurderer om det skalgistillatelse til å etablere eller utvide en
akvakulturlokalitet.I følge prinsippet om økosystemtilnærmingog samletbelastningskaltildelingsmyndigheteneikke
bare vurdere miljøpåvirkningenfra lokaliteten isolert sett, men ogsåom den samledebelastningenpå miljøet
overstigertålegrensentil området. Myndighetenemå i forbindelsemed dette for eksempelvurdere hvilke
undersøkelserdet er nødvendigå gjennomføre.

2.2.3 Nasjonaleutredninger, stortingsmeldingerog andre sentrale prosesser
Her følger en oversiktover sentraledokumenterfor havbruksnæringen.
St. prp. nr. 32 (2006-2007)om vern av villaksenog ferdigstillingav nasjonalelaksevassdrag
og laksefjorder
Strategifor en konkurransedyktignorskhavbruksnæring(2007)
Strategifor en miljømessigbærekraftighavbruksnæring(2009)
Effektivog bærekraftigarealbruki havbruksnæringen(2011)
Sjømatmeldinga(2012-2013)–Verdensfremste sjømatnasjon(2013)
Stortingsmeldingnr 16 (2014-1015)–Forutsigbarog miljømessigberekraftigveksti norsklakse-og
ørretoppdrett
Lakspå land: en utredning om egnetillatelser til landbasertmatfiskoppdrettav laks,ørret og regnbueørret
med bruk av sjøvann(2015)
Ny vekst,stolt historie - Regjeringenshavstrategi(2017)

2.3 Økonomiskedata i akvakulturnæringen
Akvakulturnæringenhar gjennomsin korte historie blitt viktig for sysselsettingog verdiskaping,både lokalt, regionalt
og nasjonalt.Næringenhar vært viktig når det gjelder å opprettholde og videreutviklemangestørre og mindre
kystsamfunn.Samtidighar næringenfått en økendeog til delsstor rolle for nasjonalverdiskapingog eksportinntekter.

2.3.1 Produksjonog salgsverdi
Det ble solgt over 1,3 millioner tonn (rundvekt)laksog regnbueørrettil en verdi av over 63 milliarder kroner i Norgei
2016.Figur6 viserutviklingeni solgt mengdelaksog regnbueørreti periodenfra 2006 til 2016på landsbasis.
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Figur6. Solgtmengdelaksog regnbueørret(matfiskproduksjon)2006-2016.Kilde:Fiskeridirektoratet.

2.3.2 Antall sysselsatteog årsverki næringen
I 2016var det til sammenca 7000 personersysselsatti produksjonav laks,regnbueørretog ørret på landsbasis.De
fleste arbeidsplassene
er knyttet til matfisk, stamfiskog FoU(se Figur7).

Matfisk, stamfiskog FoU

Klekkeriog settefisk

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Antall personer

4713

669

1103

506

Antall årsverk

3705

395

859

279

Figur7. Antall sysselsattepersonerog antall årsverki produksjonenav laks,regnbueørretog ørret i helelandet i 2016,
fordelt på mennog kvinner.Ett årsverker definert som1845 timer. Kilde:Fiskeridirektoratet

Antallet sysselsattei produksjonav laks,regnbueørretog ørret har vært jevnt økendede siste10 årene,menstrenden
for andre fiskeslag,samt bløtdyr, krepsdyrog pigghuderhar vært synkendei sammeperiode(se Figur8).

Figur8. Antall personersysselsatti produksjonenav fisk, bløtdyr, krepsdyrog pigghuderfor årene2006-2016.Kilde:
Fiskeridirektoratet.
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2.3.3 Ringvirkninger
Akvakulturnæringenskaperstore økonomiskeringvirkningergjennomsalg,innkjøp og sysselsetting,både i egen
næringog hos leverandørindustrien.Det er estimert at ett akvakulturanleggpå sjøenav gjennomsnittligstørrelse
bidrar til 42 årsverki Norge(primærleddog i leverandørindustrienlokaltog nasjonalt).
Rapporten«Nasjonaleringvirkningerav havbruksnæringen»(Nofima2014)konkluderermed at hvertårsverk i
matfiskproduksjonenbidrog med en gjennomsnittligverdiskapingpå 3,5 millioner kroner i 2013.
Verdikjedenfor oppdrettsfiskbestårav produsenterav rogn, settefiskog matfisk, samt slakteri,
foredlingsvirksomheter,eksportørerog leverandørerav innsatsfaktorer,utstyr og tjenester. Leverandørindustrien
spiller en særligviktig rolle i akvakulturnæringen.Oppdretterekjøper sentraleinnsatsfaktorersom rogn og fôr, og et
bredt spekterav utstyr og tjenester fra ulike leverandører.Leverandørselskapene
er viktige for innovasjonsaktiviteten
i akvakulturnæringen.Mye av utstyrsutviklingenskjer i disseselskapene,og kunnskapom bestepraksisog ny
teknologiblir spreddnår leverandørselskap
har flere selskapsom kunder.

2.3.4 Aktuelle transportsystemi næringen
Det er en egenforskrift som regulerer transport av akvakulturdyr.Denneer hjemleti matloven.Med få unntak skal
alle transportenhetersom blir brukt til transport av levendeakvakulturdyrgodkjennesavMattilsynet minst hvert
femte år. Transportører,sjåførerog eventuelleandre som er involvert i transporten,må ha dokumentert praktiskog
teoretisk opplæring.
Brønnbåterer spesialfartøyfor transport av levendefisk over lengreavstander,og er sentralei transportenav levende
fisk. Båtenfrakter enten smolt fra settefiskanleggtil matfiskanlegg,mellomstor fisk fra et matfiskanleggtil et annet
ved sortering,eller stor fisk fra matfiskanleggtil lakseslakteri.Tankbilertil transport av levendefisk blir mest bruktder
det er snakkom mindre biomassesom skaltransporteres,for eksempelved transport av yngelmellom
settefiskanlegg,eller ved korte transportetapperav smolt.
Fiskensom blir eksportert blir fraktet via vei, jernbane,skip og fly. Cahvert 20. minutt, daglighele året passereren
trailer fullastetmed laksnorskegrensenpå vei mot markedet.I tillegg blir en del lakssendt med egnelaksefly.Flere
bedrifter vurderer ogsåå bruke båt til transport av laksfra anleggtil marked.
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Beskrivelseav dagenssituasjon

Det er i all hovedsaklaksog regnbueørretsom blir oppdrettet i Norgei dag.Settefiskproduksjonen
er landbasert,
mensmatfiskproduksjonenskjer i flytende merdanleggi sjø. Pågrunn av forhold som naturgitte konkurransefortrinn,
tilrettelagt infrastruktur, relevantkompetanseog egnet teknologi er produksjonenav laksog regnbueørretlønnsom
og næringenhar høy konkurranseevne.Det har vært prøvd landbasertmatfiskproduksjonav disseogsåi Norge,uten
at dette til nå har vært en kommersiellsuksess.Dagenslandbaserteanleggfor stor fisk i Norgehar enten forskningseller avlsformål.

3.1 Produksjonsstrategipå sjø og land
Havbruksnæringen
er definert som en av de viktigstevekstnæringenefor Norgei de nestetiårene. Det skyldesbåde
vekstsuksessen
som næringensålangt har hatt, basertpå dyktigeentreprenører,naturgitte fordeler, og en økende
etterspørseletter sjømati verdensmarkedet.
Vekstener basertpå en kontinuerligteknologiskutvikling av oppdrettsnæringen.Sjøanleggene
har utviklet segfra små
og mindre robusteanleggav tre til større og mer robusteanleggav stål eller plast. Anlegghar som konsekvensav
dette over tid blitt flyttetfra skjermedetil mer værutsatteområdermed blant annet bedre strømforhold.Mye tyder
på at dagensteknologi med åpne nøter vil væreden rådendeteknologieni mangeår framover.

Figur9. Settefiskav laksmed belysningi kar. Foto: Multiconsult
Det er stor grad av innovasjoni akvakulturnæringen,og det skjeren parallell utvikling langsflere «akser».Ulike
oppdrettsselskapprøver i dag ut ulike løsningerfor produksjonav postsmolti lukkedeanleggpå land eller i sjø. Noen
selskapser ogsåpå mulighetenfor å byggehavgåendeanlegg–anlegg som bruker erfaring og kompetansefra
offshorenæringen.Peri dag er det byggeten havgåendemerd. Det blir ogsåjobbetmed ulike nedsenkbareløsninger.
I 2015ble det åpnet for søknaderom utviklingstillatelser.Dette er en midlertidig ordning med særtillatelsersom kan
tildeles prosjektersom innebærerbetydeliginnovasjonog betydeligeinvesteringer.Formåletmed ordningener å
leggetil rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løseen eller flere av de miljø-og arealutfordringenesom
akvakulturnæringenstår overfor, for eksempelved konstruksjonav prototyper og testanlegg,industriell design,
utstyrsinstallasjonog fullskalaprøveproduksjon.Teknologiensom blir utviklet i prosjekteneskaldelesslik at den
kommer hele næringentil gode.Dennemidlertidige ordningenmed utviklingstillatelserhaddeendeligsøknadsfrist17.
november2017.
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Med utgangspunkti at tillatelser til landbasertmatfiskoppdrettblir gitt løpendeog uten krav om vederlag,kan dette
framskyndeen utvikling mot landbasertteknologi.Når det gjelderetableringav oppdrett i Hurum kommunegir altså
dagensgjeldenderegelverksværtgunstigebetingelserfor landbasertoppdrett.

3.1.1 Dagensåpne merdteknologi
Dagensåpne merdteknologihar fordeler og ulemper.De størstefordelene er:
Etablert og velprøvdteknologi som man etter hvert har god erfaringmed å håndtere.
Kostnadenved å gi fiskentilfredsstillendeplasser lav, dette er en fordel både med hensyntil fiskevelferdog
forebyggingav sykdom
Kostnadeneved innkjøp og drift av teknologiener så lave at det gir et godt grunnlagfor storskala,
kommersiellproduksjon
Teknologiengjør det mulig å bruke de naturligebevegelsenei vannmassenelangskysten.Dette gir god
vanngjennomstrømming
og gjør det enkelt å sikre fiskenvann av god kvalitet med gunstigtemperatur.
Selvemerdenkrever minimalevarigefysiskemiljøinngrep.Anleggog enkeltkomponenterkan enkelt flyttes
fra en lokalitet til en annen,eller tas opp fra sjøen.
Merdeneer relativt fleksible(PE-merdenemer fleksibleenn stål-merdene),noe som gir robusthet på
moderat eksponertelokaliteter
De størsteulempenemed dagensåpne merdteknologi:
Noten som blir brukt i åpnemerder er bare en enkelt barriere mellom fiskenog omgivelsene,og flenger i
noten åpner for rømmingav fisk
Åpnemerder gir eksponeringfor lakselusog andre organismerog smittestoff
Lokaliseringav anleggenepåvirkereksponeringsgraden
for lakselus
Dersomnæringenskalutnytte mer eksponertelokaliteter, vil det kunne værebehov for å utvikle
merdteknologienslik at den tåler røffere vær, sterkereog mer variert strøm, større bølgerog sterkerevind
Åpenteknologigir liten fysiskkontroll av utslipp. Avføringfra fiskenog fôrspill vil gå gjennomnota og bli
spreddutover avhengigav strømforholdenepå lokaliteten.
Håndteringav noten medføreroperasjonersom kan værerisikofylte og medførepersonskade
Å lukke en merd vil gi en tett fysiskbarriere mellom oppdrettsfiskenog omgivelsene.Lukkedeanleggkan utformes
ulikt, avhengigav hva man skallukke anleggetmot, og i hvor stor grad man ønskerlukking.Det kan tenkesplassertpå
land eller i sjøen,og anleggi sjøenkan tenkesflytende i overflaten,nedsenketellerståendepå havbunnen.

3.1.2 Landbasertoppdrett
Landbaserteanleggfor laksefiskvar tidligere basertpå en teknologimed gjennomstrømming.Sjøvannetble pumpet
inn i anleggeneog brukt bare en gangfør utslipp til resipient, og det var liten grad av vannbehandlingav inntaks-og
avløpsvann.De sistetjue årenehar det skjedden betydeligutvikling innen resirkuleringsteknologi,omtalt som RAS
(RecirculatingAquacultureSystems).RAS-anleggene
blir bygd på ulike måter, men prinsippet er at vannstrømmen
tilfører fiskenoksygenog frakter bort avfallsstoff,som så blir fjernet før vannetblir oksygenertog gjenbrukt.Graden
av gjenbrukvarierer,men en gjenbruksdelpå 95-99% er vanlig.Sammenlignetmed tidligere landbasertteknologi
innebærerRAS-anleggene
et sterkt redusertvannbehov,bedre kontroll med produksjonsmiljøog produksjon,samt
teknologiskeløsningerfor reduksjonav utslipp til sjø.
Erfaringsgrunnlaget
fra landbasertmatfiskoppdretter begrensetså langt, og produksjonskonseptetmed matfisk av
lakseller regnbueørreti RAS-anlegg
er fremdelesi en utviklingsfase.RAS-anlegg
vil være«lukket»i langt større grad
enn tidligere landbaserteløsninger,men vil som andre driftskonseptinnebæreinteraksjonmed det ytre miljø. I en
vurderingav en eventuellmiljøgevinster det dessutennødvendigå ta hensyntil øktmaterial-, ressurs-og energibruk.
Det blir hevdetat landbaserteanlegg,der man i prinsippetkan ha full kontroll med vanntilførselog utslipp, vil kunne
løsede fleste problemenemed hensyntil både utslipp av organiskmateriale,næringssalt,lakselus,sykdomsspredning,
giftige alger,maneter og rømmingav fisk. Erfaringerså langt, både fra settefiskanleggog kommersiellematfiskanleggi
andre land indikerer at dette kan væreen optimistiskvurdering.Erfaringviserat landbasertoppdrett i segselv ikke
hindrer fiskenå rømme,og både vanntilførselog produksjonsmiljøettilsier at både utslipp og sykdomkan være
problemer.Men her vil nok utvikling av teknologienetter hvert løsedennetype problemstillinger.
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Det størsteproblemet med landbaserteanlegger sannsynligvisknyttet til fiskevelferd,inkludert fisketettheter og
kontroll med vannkvalitetenved bruk av sjøvannog RAS-teknologi.Envidere utvikling av landbasertematfiskanlegger
avhengigav at de blir unntatt fra kravet om maksimaltetthet på 25 kg/m3. Dette kravet er relatert til å sikretilgangav
nok oksygenfra sjøeni åpne merdsystem,mensoksygeni landbaserteanleggvil bli tilsatt vannet«kunstig».Det vil
derfor værenaturlig at tetthetskravet blir endret i landbaserteanlegg.
Det trengsogsåmer kunnskapom fiskensinefysiologiskebehovog krav til vannkvalitetved bruk av sjøvanni ulike
livsstadium.Ut fra dagenskunnskaper man sannsynligvisavhengigav tilgangpå en ferskvannskildefor å sikregod
vannkvalitetog fiskevelferd,i alle fall fram til fisken er blitt ett kilo.
Arealbeslagetved et landbasertkonseptvil variere med flere ulike produksjonsforhold,som for eksempelstørrelsen
på anlegget,fisketetthet, vekstrateog vann-og slamhåndteringssystemer.
For et landbasertkonsepter det mange
biofysiske,tekniskeog samfunnsmessige
forhold som må ivaretas.Landbaserteanleggbør liggenært gode
forekomsterav sjøvann,og de sammelokaliseringskriterienesom gjelder for postsmoltanleggpå land, gjelderogsåfor
landbasertmatfiskproduksjon.Det er ønskeligmed godenaturgitte arealegenskaper,
for eksempelmed hensyntil
terrengformasjon,grunnforholdog størrelse.Samtidiger det ønskeligmed lokaliseringnært etablert infrastruktur og
kommunikasjonssystemer.
Det er som regel vanskeligå finne egnedearealeri kystsonensom ikke alleredeer utbygd,
og der utbyggingikke er kontroversielt.

Figur10. Fra BremnesSeashoresitt settefiskanleggpå Trovågi Vindafjordkommune.Foto:Multiconsult
Utviklingenav RAS-teknologiog økendeproblemermed lakselus,sykdomog rømminghar bidratt til debatt om
lokaliseringav anleggog mulighetenefor landbasertproduksjon.Foreløpiger det både økonomiske,biologiskeog
teknologiskeforhold som hindrer en storstilt innføringav denneteknologien.Erfaringtilsier at den kan være
realiserbartteknologiskog biologisk,men betydeligeFoU-oppgavergjenstår,og usikkerhetenom lønnsomhettilsier at
det er for optimistiskå anta at driftskonsepteter konkurransedyktigmed dagenstradisjonellemerdbasertedrift. Det
er de gode naturgitte forholdeneog den åpne teknologiensom har ført til at Norgeer konkurransedyktiginnen
lakseoppdrett.Investeringerog påleggsom øker kostnadenekan svekkekonkurransekraften.Lukketteknologimed
dagensrammevilkårvil sannsynligvisikke kunne konkurreremed åpne anlegg.Vesentligeendringeri sykdoms-og
miljøkostnaderkan likevel endre dette bildet, og på lengresikt kan effektivt landbasertoppdrett bli mer attraktivt.
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Oppsummertkan fordeler og ulempermed landbasertmatfiskoppdrettskisseressom nedenfor.
Fordelermed landbasertmatfiskoppdrett:
Bedrekontroll med lus og sykdom
Mindre svinnpå grunn av mer kontrollerte produksjonsforutsetninger
Mindre miljøpåvirkningpå grunn av mulighetfor oppsamlingav avfallsstoff
Lavererømmingsrisiko
Ulempermed landbasertmatfiskoppdrett:
Høyinvesteringskostnad
Tapav konkurransekraft–særlig mot etableringav landbaserteanleggi lavkostlandog nærmereviktige
markeder
Teknologisom må utviklesvidere
Usikkerhetmed hensyntil fiskevelferdog fiskesykdommer
Øktenergibruk
Utfordrendearealbehov

3.1.3 Investeringog produksjonskostnader
Det er byggetfå landbasertematfiskanleggi Norge,og det er derfor noe usikkerhetknyttet til tallmateriell. Enkan
imidlertid ta utgangspunkti landbasertepostsmoltanleggog justere dissenoe. Der finnes det etter hvert et betre
tallmateriell og erfaringsdata.
Ut fra vår erfaring vil investeringeni landbasertRAS-anlegg
liggemellom NOK20.000,-og30.000,-pr m3 vannvolum.
Dersomen tar utgangspunkti en årlig produksjonpå 5.000tonn, og 4 innleggpr år, vil nødvendigvannvolumværei
størrelsesorden50.000m3. Under vissebetingelserkan slaktefiskda bli produsertpå ca. 16-18måneder.
Dersomen bruker de angitte spesifikkekostnadene,så vil en investeringliggepå mellom 1.000MNOKog 1.500
MNOK.Den initielle investeringskostnaden
kan selvsagtreduseresved at det byggesut et mindre volum i starten.
Kostnadenemed å byggelakseslakteriog eventuelt videreforedlingsanlegg
kommer i tillegg.
Rapporten«Landbasedfarming of salmon:economicanalysis»fra 2017 viserat når en tar hensyntil bådedrifts-og
kapitalkostnader,såer det mindre kostbart å produserelaksi sjø sammenlignetmed landbasertproduksjon.
Rapportenanslårkostnadentil kr 28,50pr kilo for sjøbasertproduksjonog kr 39,-pr kilo i et landbasertanlegg.Dette
er imidlertid før kostnadertil fraktebåt, slakt, pakkingog transport.
Regnestykketblir noe annerledesdersomlaksenskalfrakteslangt til markedene.Med flyfrakt til USAeller Kina,
beregnettil 14 kroner per kilo, kan det plutseligbli mer lønnsomtå etablereet landbasertanleggi dissemarkedene
enn å produserelakseni sjøeni Norgeog frakte den til markedet.
Det eksistererforeløpigikke landbaserteanleggfor atlantisklakssom produserer5.000-10.000tonn i året, og
rapporten sier ogsåat deter fortsatt noen tekniskeproblemer som må løsesfør teknologienfungereroptimalt.

3.2 Kort beskrivelseav akvakulturproduksjonpå land
De fleste oppdrettsselskapkjøper i dag rogn fra selskapsom gjennomflere år har drevet avl på laksog ørret. De to
størsteavlsselskapene
i Norgeer AquaGenog Salmobreed.Beggedissekan i dag levererogn nestenkontinuerlig
gjennomhele året. Dette betyr igjen at oppdrettsselskapkan ha en mye jevnereproduksjonenn det som var mulig for
noen år siden.
Innkjøpt rogn leggesi klekkeskapog klekkeretter ca 500 døgngrader.Det er mulig å justere klekketidspunktetved å
justere temperaturen.Typisktemperatur i klekkefasener ca 8 C. Etter ca ytterligere 300 døgngrader,er
plommesekkenoppbrukt og yngelenblir overført til startforing. Dette skjer i dag i kar med størrelsevarierendefra Ø 4
m til Ø 10 meter. Fiskenholdesi startforingskarenetil den er ca 10 gram og optimal temperatur i vannet er ca 14 C.
Deretter overføresfiskentil større kar (Ø 10 –Ø 15 meter) i påvekst«1». Etter at fiskenhar vokst segtil ca 50 gram,
overføreden til påvekst«2». Her vokserfiskentil ca 130 gram før den enten overførestil postsmoltanleggpå land,
eller blir satt direkte i merdanleggi sjø.
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Det byggesi dag mangepostsmoltanlegg,dvsat fiskenholdespå land til den blir større. Mangeanlegger
dimensjonertfor å holde fiskenpå land til den er 250 gram,mensandre anleggproduserer500 gram fisk og kanskje
også1000 gramfisk før den settesut i tradisjonelleåpne merdanleggi sjø.I et postsmoltanleggblir det brukt sjøvann,
som er det naturligefor fiskenetter at denneer smoltifisert. Av ulike årsakerbrukesikke rent sjøvann,men et
brakkvannmed saltholdighetmellom 15‰ og 20 ‰. Dennesaltholdighetenkan ogsåoppnåsved å tilsette salt i
stedet for å bruke sjøvann.Dette forutsetter av praktiskeog økonomiskegrunnerat resirkuleringsteknologien
er
basertpå «zerowater exchange»,dvsat spedevannsforbruketer på ca 0,1 %.

Figur11. Fra BremnesSeashoresitt settefiskanleggpå Trovåg,Vindafjordkommunei Rogaland.Foto:Multiconsult
I et landbasertanlegg,vil det typisk ogsåværepåvekst«3» og «4» hvor fiskenholdestil den er fra 250 til 500/1000
gram.Deretter vil fiskenoverførestil større fiskekar/tankerhvor den går til oppnåddslaktevekt.
Under forutsetningav at det benyttesoptimale temperaturer i hele produksjonssyklusen,
vil en kunne oppnå
slaktevektetter ca 16-18månederetter startfôring.
I figurenenedenfor har vi laget et forenklet prosesskjemasom viser flyten i settefisk-og matfiskproduksjonen.

Figur12. Flytskjemasettefiskproduksjon.
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Figur13. Flytskjemamatfiskproduksjon.

Et landbasertanleggi Hurum vil bli byggetsom et resirkuleringsanlegg
(RAS-anlegg).
Dette innebærerat vannet som
sirkulereri anleggetgjennomgåren rensingfør det førestilbake til fiskebassengene.
Vannbehandlingener en
mekanisk-biologisk
rensing,og medførerat behovet for spedevannreduserestil ca. 5 % av vanngjennomstrømmingen.
Prosessdiagrammet
i Figur14 angir en skjematiskframstilling av vannsirkulasjoneni et RAS-anlegg.
Spedevannsbehovet
kan reduseresned til ca. 0.1%(«ZeroWater Exchange»)dersomvannrensingenogsåinkluderer
denitrifikasjonstrinnsamt utfellingstrinn av mineraler.
De ulike produksjonstrinnenevil normalt ha separatevannrensemodulerslik at en oppnår hygieniskebarrierer i
anlegget.

Figur14. Skjematiskframstilling av RAS-anlegg.
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3.3 Hvilke arter er aktuelle
I Norgeer det lakssom er den dominerendeoppdrettsarten.I tillegg blir det produsertnoe regnbueørret.
Produksjonstallenefor 2016 fordeler segslik:
Oppdrettsart
Laks
Regnbueørret
Røye
Kveite
Skalldyr
Torsk

Produksjoni 2016:tonn/år
1.233.619
87.853
333
1.460
2.213
0

Figur15. Produksjonav ulike oppdrettsarter.Kilde:SSB
Av Figur15 framgårdet at produksjonav torsk i dag er tilnærmet null. Dette var en oppdrettsart det var knyttet store
forventningertil på begynnelsenav 2000-tallet.Det ble byggetflere yngelanlegglangskysten,og det ble gitt flere
torskekonsesjoneri sjø.Imidlertid stoppet matfiskproduksjonenopp, mellom annet pga sykdomsproblemsamt fall i
prisenei villfiskmarkedetsom følgeav økte mengdervillfangetfisk.
I tillegg til dette, blir det ogsåprodusertmindre mengderav piggvarved anleggsom ligger i Kvinesdali tilknytning til
ErametNorwayKvinesdalhvor anleggetnyttiggjør segspillvarmefra smelteverket.
I Tyssedali Hardangerblir det produsert relativt småmengderfjellørret som porsjonsfiskved anleggettil Hardanger
Fjellfisk.Noe av produksjonengår ogsåtil rakfiskproduksjon.Ogsåher benytter anleggetspillvarmefra
ilmenittsmelteverketi Tyssedal.
Det er ogsåen vissgrad av kveiteproduksjoni dag og mye av denneproduksjonenforegår i «semilukkede»anlegg.
Fiskener relativt godt betalt, men produksjonstidener langog produksjonener såledesogsåkapitalkrevende.
Med utgangspunkti dette, kan en tenke segto alternativeutbyggingsstrategieri Hurum:
a. Produksjonav laksog ørret
b. Produksjonav marin fisk (kveite)
Vi vil tro at produksjonav marin fisk, dvs.kveite er lite aktuelt da dette markedeter begrenset.Selvom produktet er
relativt godt priset, er markedetbegrensetog det vil ogsåher væremarkedssvingninger
i tråd med mengdevillfanget
kveite. Det er ogsåen del produksjonstekniskeproblemer når det gjelderoppdrett av kveite.
Vi tror det mest realistiskealternativet vil væreproduksjonav laksog/eller ørret. Her kan en tenke segto ulike
produksjonsformer,som for øvrig ikke nødvendigviser gjensidigeutelukkende.:
a. Envolumproduksjonav laksi et veletablert laksemarked
b. Enspissetproduksjontilpassetet nisjemarked
Det første alternativet er på mangemåter det tryggeste.Produksjonsteknisk
er lakseproduksjonenvelkjent,selvom
landbasertproduksjonikke er byggetut i noen grad.Enmå derfor forvente andre utfordringer sammenliknetmed en
velkjent produksjoni åpnemerder i sjøen.Salgs-og distribusjonsnettverketer velfungerende,og det er etablert store
markederglobalt der etterspørselenetter norsklakser stor. Ulempener at en i mangeår framover må konkurrere
med en sjøproduksjonsom er billigere enn produksjonpå land. I et markedmed fallendepriser,kan derfor
konkurransesituasjonen
bli et problem.Mulige løsningerpå dette kan selvsagtværeat en etablerer en miljømessig
bedre produksjon,og kan bruke dette i markedsføringenav produktet («miljølaks»).Dersomen produsererlaks,vil
det ogsåmarkedsmessigværesikrereå byggeet større anleggmed en gang.Enutbyggingkan selvsagtkunne skje
trinnvis, men potensialeti produksjonsvolumvil vi tro er større sammenlignetmed et nisjeprodukt.
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Det kan likevelværeet alternativ å satsepå et nisjeproduktsom for eksempelporsjonsørretsom kan selgesbåde som
fersk fisk og videreforedlet.I så fall vil vi tro at en produksjonbør ha et begrensetvolum i første omgangda det kan
værebehov for å byggeopp en etterspørseli markedet.
Det vil ogsåværemulig å kombinereen produksjonav porsjonsfiskog stor matfiskproduksjon.

3.4 Marked
Norsklaksblir fraktetut til ca 100 markeder,via veg,jernbane,skip og fly. Fiskenblir pakket i lukkedeeskereller
boksersom sikrer at kvaliteten blir ivaretatt. Rett emballasjeog effektiv distribusjoner helt avgjørendenår laksenskal
fraktesut til foredlingsbedrifter,salgsleddog forbrukere i næreog fjerne markeder.
Polen(14 %),Frankrike(12 %)og Danmark(12 %)var de viktigsteenkeltmarkedenefor norsk laksi 2016.
Hovedmarkedenefor regnbueørreti 2016 var EU(24 %),Japan(13 %)og Hviterussland(12 %).Endel av produksjonen
blir foredleti Norgefør den blir eksportert,men størstedelenav fiskensom blir produserti Norgeblir sløyd,lagtpå is i
kasserog transportert til destinasjonsmarkedet.
Over80 % av laksensom ble eksporterti 2016 var sløyd(hel), fersk
fisk. Fiskenblir eksportertog distribuert til en rekke foredlingsvirksomhetersom leverer produkt som er tilpassetde
ulike markedene.

Figur16. Hovedmarkedene
for norsklaksi 2016.Kilde:Fiskeridirektoratet

Figur17. Hovedmarkedene
for regnbueørreti 2016.Kilde:Fiskeridirektoratet
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GeografiskliggerHurum nærmerede befolkningstetteområdenepå Østlandetsammenlignetmed
produksjonsområderlangskystenfra Rogalandtil Finnmark.Vi er likevelusikrepå om dennenærhetentil markedetvil
ha noen stor effekt med hensynpå konkurransenmed andre produsenter.Mestepartenav en produksjoni Hurumvil
mest sannsynligbli eksportert og da vil den geografiskebeliggenhetenha marginalbetydning.Transportvegeneut av
landet er både på vogntogog med fly. Mestepartenav flytransporten foregårfra Gardemoentil oversjøiskemarkeder.
Transportentil det europeiskemarkedetgår i hovedsakpå vogntogvia Danmark.Enstor del av fiskensom eksporteres
til europeiskeland, går til videreforedling.
Enårsproduksjonpå for eksempel5.000tonn i et landbasertanleggi Hurum,vil ikke påvirkedet generellemarkedet
og det er derfor det generellelaksemarkedetsom vil bestemmeetterspørselog oppnåddpris for produktet. Unntaket
kan væreat en utvikler et spesialproduktsom for eksempel«Salma»-produktetfra BremnesSeashorepå Bømlo.Slike
produkter kan nok oppnåen høyerepris i markedet.
Et annet alternativ kan som tidligere nevnt væreat produksjonenbaserespå et nisjeproduktsom for eksempel
porsjonsørret,rakfisk,etc. Vi vil tro at eventuelleinvestorervil gjøresinebetraktningerog grundige
markedsundersøkelser
før en basererutbyggingenpå en slik produksjonsstrategi.
Prisenepå lakshar vært historiskhøyei over to år nå. Dette indikererat produksjonener for lav i forhold til
etterspørsel.Selvom regjeringenhar ambisjonerom å doble produksjoneninnen 2050,så har produksjonsvolumet
vært noenlundekonstant de siste årene.Dette skyldesblant annet sterkeregulerendebegrensningerpå konsesjoneri
sjø.Eksportverdienhar derimot økt kraftig, men det skyldessom nevnt høyerepriser. Nå er det som nevnt tidligere
innført et nytt reguleringsregimemed trafikklyssom i større grad skalkunne regulereproduksjonenopp og ned etter
hvilkenfarge produksjonsområdethar. Dette kan medføreen vissøkningi produksjonenframover.Viderevil
utbyggingav landbasertepostsmoltanleggogsåbidra til en økt produksjoni sjø da en vil kunneholde en høyere
biomassei sjøentil enhvertid.
Konklusjonener derfor at vi ikke kan se noen markedsmessige
begrensningersom skulletilsi at en ikke bør byggeet
landbasertoppdrettsanleggi Hurum.Et annet spørsmålvil værei hvilkengrad et anleggvil værebedriftsøkonomisk
forsvarlig.Det avhengerav prisenei markedet.Et landbasertanleggvil ha en høyereinvesteringpr volumenhet
sammenlignetmed et tradisjonelt sjøanlegg.I et pressetprismarkedmå derfor et landbasertanleggha andre fortrinn
for å veie opp mot lavereinvesteringer.Slikefortrinn kan for eksempelvære:
Mindre sykdomog dermedmindre tap
Slippekostnadermed avlusing
Høyerevekstog omløpshastigheti anleggetpga mer optimale driftstemperaturer
Høyeretetthet

3.5 Lokaliseringskriterier
Det har tradisjonelt ikke vært drevet oppdrett av laksog regnbueørreti Oslofjorden/påØstlandet.Dette er i hovedsak
på grunn av at sjøtemperatureneer mer varierendegjennomåret enn på vestlandskysten.Når det gjelderlandbasert
oppdrett kan slikeanlegglike gjerneplasseresi dette området, i og med at det er andre lokaliseringskriteriersom er
viktige for et landbasertanleggenn for et anleggi sjø.
I det følgendeblir det gitt en enkel oversiktover hvilke lokaliseringskriteriersom bør værepå plassfor et landbasert
oppdrettsanlegg.
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Figur18. Oversiktover akvakulturlokaliteteri Sør-Norge.Kilde:Fiskeridirektoratet

3.5.1 Resipient
Det er behov for en tilfredsstillenderesipienti tilknytning til anlegget.Selvom et eventuelt landanleggvil bli etablert
med resirkuleringsteknologi,og avløpsvannetvil bli renset,vil det væreet visstvolum avløpsvannsom skalslippesut.
Et slikt utslipp krever utslippstillatelsefra Fylkesmannen.
Kystområdenelangshele norskekystener delt inn i såkaltevannforekomster.Hensiktenmed inndelingeni
vannforekomsterer å sikre en helhetlig vannforvaltning,og vannforekomsteneer først og fremst ment som en
inndelingsom danner grunnlagfor vurderingav antropogenepåvirkninger,kjemisk,biologiskog fysisksammensetning
i de ulike vannforekomstene.For hver enkelt vannforekomster det blitt utført en risikovurderingi forhold til å oppnå
akseptabelmiljøstatus,og det skalbestemmesøkologisktilstand/potensialog kjemisktilstand.
KystområdenerundtHurum kommuneer delt inn i 4vannforekomster;Drammensfjorden-ytre,Breiangen-vest,
Breiangen-østogHurum(kilde: www.vann-nett.no).Drammensfjorden-ytre,Breiangen-vestogBreiangen-østoppnår
godeller antatt godøkologiskstatus.For Drammensfjorden-ytreer det en risiko for at miljømålet ikke nåsinnen 2021.
Av nevnte påvirkningerer utslipp fra renseanleggogavrenningfra annendiffus kilde. For Breiangen-vestog
Breiangen-østerdet ikke en risiko for at miljømåletikke nås innen 2021.For vannforekomstenHurumderimot, er den
økologisketilstanden satt til moderat,og det er en risiko for atikke miljømåletnåsinnen 2021.Avrenningfra
fulldyrket mark er nevnt som en viktig påvirkningpå dennevannforekomsten.SeFigur19 for en oversiktover de fire
vannforekomstene.
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Figur19. Oversiktover vannforekomstenei kystområdenerundt Hurumkommune.Kilde:www.vann-nett.no

3.5.2 Størrelseog utforming på arealet
Landbasertakvakulturer arealkrevende,og det er behov for et større areal som kan planeres.Det kan alternativt være
aktuelt å etablerelandbaserteanleggi haller inne i fjellet, dersomterrenget tilsier en slik utforming.
Et anleggsom produserer5.000tonn pr år fra startfôring til slaktefisk,vil kreve et areal på ca. 45-55da. Da er et
arealbehovtil slakteriog eventuelt videreforedlingikke medregnet.Dersomanleggetplasseresi fjellhaller, vil dette
arealbehovetkunne reduserestil størrelesorden25-35da.

3.5.3 Nærhet til sjø
Det vil værebehov for å kunneta inn sjøvanntil produksjonenog slippeut avløpsvanntil sjø.Selvom et eventuelt
landbasertanleggfor akvakulturvil etableresved hjelp av resirkuleringsteknologi,så vil det værebehov for å kunne
slippeut en del avløpsvann.Det vil ogsåværeen fordel å kunne etablerekai i tilknytning til anlegget,slik at det er
mulig å transporterefisk ut og/eller inn på brønnbåt.Det kan ogsåværeaktuelt med fôrleveransepå båt. Det bør
væreen vissdybde utenfor anlegget,slik at det er mulig å etablereen kai som kan væredimensjonertfor brønnbåt og
slaktebåt.

3.5.4 Tilgang på ferskvann
Det er behov for å ha tilgangpå en ferskvannskildei nærhetenav anlegget.Det er en fordel å ha vannkildenlokaliserti
nærhetenav anlegget,men dette er i hovedsaket kostnadsspørsmål.
For de alternativenæringsområdenesom blir vurdert i denneanalysener det Rødbyvatnetog Langvatnsom er de
mest aktuelle vannkildene.I følge vann-nett er Langvatnregistrert med en antatt god økologisktilstand, men med en
risiko for at miljømåletikke nåsinnen 2021.Forurensningi form av sur nedbør,samt fysiskeinngrepsom
vannforsyningsreservoir
og vannuttak til industri (Tofte)er nevnt som påvirkningerpå vannet.Rødbyvatneter
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registrert med en moderat økologisktilstand, og med en risiko for at miljømåletikke nåsinnen 2021.Vann-nett
nevneravrenningfra beite og eng,fulldyrket mark og husdyrhold/husdyrgjødsel,
samt avløpfra spredt bebyggelse
som påvirkningerpå Rødbyvatnet.I tillegg er vannføringsregulering
i form av dam nevnt som et fysisk
inngrep/påvirkningpå vannet.

Figur20. Oversiktover vannkildeneLangvatnog Rødbyvatnet.Kilde:www.vann-nett.no
I et moderneanleggmed resirkuleringsteknologier det mulig å ha en svært høy grad av gjenbrukav vann,og det er
derfor ikke behov for betydeligevannmengder.
Noen av de vurderte alternativenehar alleredegod vannforsyningfram til næringsområdet.

3.5.5 Tilfredsstillendeinfrastruktur
Det må væretilkomstvei med tilfredsstillendestandardfram til anlegget.Tilkomstveienmå væredimensjonertfor
trailer.
I et anleggsom produserer5000tonn fisk i året vil det værebehovfor å kjøre ut to trailerlassfisk per døgn200 dageri
året. I tillegg kommer leveranserav fôr og oksygeninn til anlegget.Dette vil utgjøre i størrelsesorden2-4 trailere per
uke gjennomåret.
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Aktuelle lokaliteter for landbasertakvakultur i Hurum kommune

Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire områderi
Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett, se Figur21.

Figur21. Alternativelokaliteter for landbasertoppdrettsanleggi Hurum.

4.1 Sagene
Næringsområdetpå Sageneomfatter tidligere Hurum cellulosefabrikksom ble lagt ned i 2008.Områdetder
bygningeneliggeri dag er vistsom næringsformåli kommuneplanen.Det er i dag ingenaktivitet på området.
Næringsarealetvisti kommuneplanenutgjør ca 54 daa.Næringsområdetliggertil sjø,noe som er en stor fordel, se
kapittel 3.5.3.

Figur22. Innkjørseltil tidligere Hurumcellulosefabrikk.Foto:Multiconsult.

10233053-AKVA-RAP-001

20.desember2017

Side27av 37

Mulighetsstudieakvakultur - landbasertoppdrett

multiconsult.no
4Aktuelle lokaliteter for landbasert
akvakulturi Hurum kommune

Det ser ikke ut til å værespesielleterskler som skulletilsi at det er spesielleproblemer med resipienteni området, og
det bør væretilfredsstillendeforhold både for utslipp av avløpsvannog inntak av sjøvann.
Det er muligheterfor inntak av ferskvanni området,for eksempelfra Rødbyvatnet,Langvatneller Røskestadvannet.
Rødbyvatnetliggerca 5 km i luftlinje fra næringsområdet,mensRøskestadvannet
liggerca 4,5 km fra anleggeti
luftlinje.
Når det gjelderinfrastruktur passererVestreStrandvei(Fv281) området. Det er godedybder i sjøenlike utenfor og
det er dypvannskaipå området.
Det foreliggerkonkreteplaner om boligutbyggingpå området. Vi vil derfor tro at det vil væresterke
interessekonflikterknyttet til etableringav landbasertakvakulturpå dette området.

Figur23. Markeringav industriområdetpå Sagene,tilsvarende15 daa.

4.2 Tofte
SödraCellTofte –Tofte Cellulosefabrikkla ned driften av cellulosei 2013.Områdeter i dag eid av Statkraft som har
planer om å etablerebiodieselfabrikkpå området. Statkraft/Sødrahar såledeskonkreteplaner om først å byggeet
demoanleggfor slik produksjonog arbeidet på dette vil etter planenstarte opp i februar 2018.I en del av eksisterende
bygningsmasse
er det etablert en næringshagehvor flere bedrifter har etablert seg.
Områdetsom er vist som næringi kommuneplanenstrekker segover fylkesvegen(ØstreStrandvei).Den delen av
området som liggerpå sjøsidenav fylkesvegenutgjør et areal på like i underkantav 350 daa.
Forholdsvisstore deler av området har blitt brukt til lagringav tømmer, og bestårderfor av et planert områdeuten
bygninger.Dette er derfor lett tilgjengeligfor «ny» industri.
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Når det gjelderinntak av ferskvanner det alleredevannforsyningtil området fra Langvatn,som har forbindelsetil
Røskestadvatnet.
Røskestadvatnetliggeri underkantav 3 km fra næringsområdeti luftlinje.
Vi vil ogsåtro at området har god tilgangpå elektriskkraft.
Når det gjelderresipientforholdliggernæringsområdeti grensenmellom vannforekomstenHurumog
vannforekomstenBreiangen-øst.Det ser ikke ut til å værespesielleterskler som skulletilsi at det er spesielle
problemer med resipienteni området,og det bør væremulig å finne tilfredsstillendepunkt både for utslipp av
avløpsvannog inntak av sjøvann.
Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området. Det er gode dybder i sjøenlike utenfor, og det
er alleredeetablert kai med god tilkomst.
Pånordsidenav vegener det ogsået næringsområdesom kan væreaktuelt til oppdrettsanleggdersomområdet på
nedsidenav vegenikke er tilgjengelig.Selvom dette området har større avstandfra sjøen,liggerdet fortsatt i rimelig
nærhet til både sjø og kai, forutsatt at eksisterendekai kan benyttes.

Figur24. Alternativ lokaliseringi forbindelsemed tidligere Tofte cellulosefabrikk(arealvist ca 50 daa). Markeringav
alternativt områdepå kommunalteid eiendomvisesnordvestfor industriområdet(areal ca 40 daa).
Dersomdet blir etablert biodieselfabrikkpå Tofte, kan det tenkesat det blir overskuddpå energi,for eksempeli form
av oppvarmetkjølevann.Enslik spillvarmevil med stor fordel kunne benyttesi en fiskeproduksjon.Dette er i så fall en
fordel som først og fremst kan benyttesdersomoppdrettsanleggetleggesi nærhetenav biodieselfabrikken.
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Figur25. Nordligedel av tidligere industriområdefor Tofte cellulosefabrikk.Foto:Multiconsult

4.3 Halvorshavn,Filtvet
Områdethar tidligere vært brukt til oljetankanlegg,men er nå nedlagt.Områdeter vist med næringsformåli
kommuneplanen,men det foreliggerikke reguleringsplanfor området. Det er i dag noen bygninger,et tankanleggog
en molo på området, og det er en bratt tilkomstveined til området fra Fv 281. Områdetsom er vist som næringi
kommuneplanenhar et areal på ca 74 daa, men ca halvpartenav dette arealet er ikke opparbeideti dagog bestårav
delsbratt skogkleddterreng.
ResipientenHurumhar moderat økologisktilstand, og har derfor noe begrensetkapasitet(sekapittel 3.5.1).Det er
godedybder utenfor anlegget,og detbør væreforholdsvisenkelt å etablerekai med god tilkomst.
Når det gjelderinntak av ferskvannvil det værenaturlig å undersøkemulighetenfor å se på Langvanneller
Røskestadvannet.
Disseligger i underkantav 4 km i luftlinje fra næringsområdet.
Områdeter forholdsvislite i areal,og terrenget stiger ganskebratt fra sjøenopp mot fylkesveien.Dersomdet er
aktuelt å bruke området til akvakulturkunne det kanskjeværeinteressantå se på en mulighet for å produserefisk i
fjellhaller.
Vi ser det slik at det vil værevanskeligå etablere et oppdrettsanleggpå land uten at dette får større landskapsmessige
konsekvenseri strandsonen.Vi tenker derfor at dette området egnersegbetre dersomanleggetvurderesbygd i
fjellhaller. Det presiseresimidlertid at geologiskevurderingermed hensyntil byggingav fjellhaller i dette området ikke
er gjort.
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Figur26. Alternativ lokaliseringav fjellhall ved Halvorshavn.Hverhallenheter vist med størrelse40x120meter(ca 5
daa).

4.4 Delåsen,Tofte
Statskog(på bakgrunnav innspill fra KniveHoldingAS)har kommet med innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel,der det er utpekt et områdesom foreslåsregulert til næring(landbasertfiskeoppdrett).Det foreslåtte
næringsformåletutgjørca 165 dekar.Sombakgrunnfor innspillet er det foretatt registreringerav en rekketema
basertpå tilgjengeliginformasjonhos miljøstatus.no,ngu.noog Hurum kommuneswebkart. I tillegg er det
gjennomførten egnethetsanalysesom baserersegpå på terreng og helningsgrad.
Dengjennomførtemulighetsstudienkonkluderermed at det foreslåtte området passersværtgodt til landbasert
fiskeoppdrett,med tilsig av ferskvannog nærhet til sjøen.Det planleggesveiforbindelsetil anleggetfra Fv 281.
Adkomstenkan knyttes til eksisterendeveiforbindelse,men tiltaket vil kreveen oppgraderingav denne.
Det foreslåtte området er per i dag helt urørt, og er heller ikke tilrettelagt med tilfredsstillendeveiforbindelseeller
annennødvendiginfrastruktur. Dette er selvsagtutfordringer som kan løses,men det vil værevesentligmer kostbart
enn å byggeut et områdeder mye av infrastrukturenalleredeer på plass.
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Figur27. Innspilltil kommuneplanenfra Statskogsom viserforeslått områdefor akvakulturog boligformål.
Områdetliggerca 500 meter i luftlinje fra sjøen,og på en høyde50 til 75 meter over havet. Dette betyr at det kreves
en del logistikkå få til tilfredsstillendeløsningerbåde for avløpog eventuelt sjøvannsinntak.Pågrunn av at området
ikke liggertilknyttet sjø har området heller ikke fordeleneknyttet til fiske-og fôrleveranservia båt.

Figur28. Oversiktskartsom viserlokaliseringenav det foreslåtteakvakulturområdetDelåsen.Kilde:Norgeskart

Enav fordelenemed dennelokaliseringener at det sannsynligviser ett av de områdenemed færrest arealkonflikter
sammenlignetmed de andre aktuelleområdenei kommunensom liggeri strandsonen.
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SWOT-analyse

For å kunne utforme en framtidig strategi for en eventuellakvakulturnæringi Hurum kommune,er det viktig at denne
blir byggetpå mest mulig innsikt og informasjonom hva som særmerkerHurum kommunesom lokasjonfor oppdrett i
dag.Påhvilken måte kan sterke sider utnyttes, og på hvilken måte kan svakesider møtesog kanskjeelimineresi
framtiden?I en intern analysevil man kunne kartleggedette.
Det er ogsåavgjørendei en framtidig konkurransesituasjon
at Hurum kommunekan tilpassesegomgivelseneog
endringeri disse.Eneksternanalysegir såledesoversiktover bådeframtidige muligheter og begrensninger/trusleri
akvakulturnæringen.
Dette analysearbeideter gjort i en såkaltSWOT-analysemodell.

Styrke

Mulighet

Intern styrke som må
videreutvikles

Eksterne muligheter

SWOTanalyse

Svakhet

Trusler

Interne svakheter som man
må prøve å eliminere

Eksterne trusler eller
hindringer

Figur29. SWOT-analyse
–skjematiskframstilling

5.1 Intern analyse
I Figur30 er resultatet fra den interne analysenvist. Hverav de sterkeog svakesideneer videre kommentert kort for
en nærmerebeskrivelseav hva de ulike punkteneomfatter.
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Svakesider

Infrastruktur/veinett
Nærhettil det norskemarkedet
Aktiv kommune–Hurum 2020
Nærhettil NMBU
Tilgangpå areal med nødvendig
infrastruktur

•
•
•

Kompetanseog erfaring,ingen næringsklynge
Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Begrensettilgangpå rogn/yngel/slakteri

Figur30. Intern analysesom visersterkeog svakesider.

5.1.1 Sterkesider
Infrastruktur/veinett
De aktuelle områdenefor landbasertakvakulturi kommunenhar stort sett god standardpå tilkomstveier.
Nærhet til det norske markedet
GeografiskliggerHurum nærmerede befolkningstetteområdenepå Østlandetsammenlignetmed
produksjonsområderlangskystenfra Rogalandtil Finnmark.Det aller meste av norsk laksgår til eksport,og nærheten
til dissemarkedeneer dermedikke like viktig. Dersomdet blir satsetpå spesial-ellernisjeproduktersom skalgå
primært til det norskemarkedetliggerHurum sværtsentralt plassert.
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Aktiv kommune –Hurum 2020
Det er en klar fordel at Hurumkommuneer aktiv og positiv, og ønskerå leggetil rette for etableringav landbasert
akvakultur.Dette visesblant annet gjennomomstillingsprogrammet«Hurum2020»og ved å utarbeide denne
mulighetsanalysenfor landbasertakvakultur.
Nærhet til NMBU
Nærhetentil NMBUgjør at en eventuellakvakulturnæringi kommunenhar godeforutsetningerfor tett dialogog
samarbeidmed et sterkt fagmiljøsom jobber med ulike problemstillingerknyttet til akvakulturnæringen.Dette vil
åpenbartværeen styrkefor en eventuellnæringi området, og gjør at kunnskapog erfaringerlett kan utvekslesmed
forskningsmiljøet.
Tilgangpå areal med nødvendiginfrastruktur
Dennemulighetsanalysenviser at Hurum kommunehar tilgangpå gode og tilgjengeligenæringsarealerder mye av
den nødvendigeinfrastrukturenalleredeer på plass.I tillegg liggerflere av de aktuelle områdenegunstigtil i forhold
til tilgangpå sjø og ferskvann.

5.1.2 Svakesider
Kompetanseog erfaring, ingen næringsklynge
Akvakulturnæringener preget av stor grad av innovasjonog teknologiutvikling.Teknologienfor å etablere et større
landbasertanlegger forholdsvisny, og en slik etableringvil krevegod tilgangpå kompetanseog personermed lang
erfaringbåde med tanke på prosjekteringog drift av anlegget.Sannsynligvis
er ikke tilgangenpå dennekompetansen
like god i Hurum kommunesom den vil værei områderder akvakulturnæringenhar en lengrehistorikk og en sterkere
posisjon.
Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Selvom det er noen interessantenæringsområderi kommunensom er godt tilrettelagt for eventuelletableringav
landbasertakvakultur,såliggerde fleste områdeneforholdsvisnært tett befolkedeområder. Erfaringsmessig
er det
en del interessekonflikterknyttet til etableringog drift av akvakulturanlegg,og dissekonfliktenevil sannsynligvisvære
større i en kommunesom Hurum. Aktuelleinteressekonflikteri området kan blant annet væreknyttet til boliger og
fritidshus,skipstrafikk,fiskeri, friluftsliv, turisme og rekreasjon.
Begrensettilgang på rogn/yngel/slakteri
Det er langeavstandertil nærmesteslakterifra Hurum, og det er heller ikke like god tilgangpå rogn og yngelinnenfor
korte avstandersom det er mangeandre stederi landet. Dette kan selvfølgeligløses,men det vil innebæremer
logistikkenn for mangeandre anleggsom er mer sentralt plassert.Et alternativ kan væreå etablerehele
produksjonslinjeni kommunen,inkludert slakteri.

5.2 Eksternanalyse
I Figur31 er resultatet av den eksterneanalysenvist. Hverav muligheteneog trusleneer videre kommentert for en
nærmerebeskrivelseav hva de ulike punkteneomfatter.
Muligheter

e
sy
la
n
a
n
re
ts
kE

•
•
•
•
•
•

Trusler

Økendefolketall –sunn sjømat-helse
Omdømme–akvakultur i sjø
Energieffektivog klimavennlig
matproduksjon
Politiskeføringerog rammevilkår
Arealeffektivmatproduksjon
Klimaendringer

•
•
•
•

Nye sykdommer(«emergingdiseases»)
Omdømme/holdninger
Sanksjoner
Ny og til delsukjent teknologi

Figur31. Eksternanalysesom visermuligheterog trusler.
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5.2.1 Muligheter
Økendefolketall –sunn sjømat -helse
Veksteni verdensbefolkningfører med seget økendeglobalt behovfor mat og energi.Sjømatutgjør i dag under to
prosentav den globalematproduksjonen.Verdensjordbruksarealer under stort press,og økt matproduksjonmå
derfor skje blant annet gjennomøktproduksjon av sjømat.Verdenshelseorganisasjon
(WHO)anbefalerøktinntak av
sjømatfor å bedre folkehelsen,og det er forventetat fokuset på de positivehelseeffekteneav å spisesjømatvil
fortsette. Det er på bakgrunnav dette liten tvil om at det er markedsmessiggrunnlagfor videre veksti den norske
lakseproduksjonen.Dette gir rom for muligheter til å øke sjømatproduksjonen,så lengedette skjer innenfor rammene
av sosial,økonomiskog miljømessigbærekraft.
Omdømme–akvakultur i sjø
De problemenelaksenæringenhar hatt de senereårenehar vært med på å skapetil dels negativeholdningertil
lakseoppdretti sjø.Dette kan vris til en fordel og kan medføreen mer positiv holdningtil landbasertoppdrett, der
man vil ha mer kontroll på en del av de faktorene som er vanskeligereå kontrollere i åpne merder.
Energieffektivog klimavennligmatproduksjon
Produksjonav sjømater mer ressurseffektivtenn husdyrholdpå land. I dag blir det brukt 1,15 kg fôr til å produsere1
kg laks.Avdette består ca 30 % av fiskemelog –olje. Fisker vekselvarm,forbruker ikke ferskvannog gir lave CO2utslipp.
Politiskeføringer/rammevilkår
Akvakulturnæringener avhengigav å ha gode politiske føringer og rammevilkårfor å kunne drive hensiktsmessigog
ha potensialefor vekst.Avhengigav hvordanrammevilkåreneblir seendeut vil dissekunne representerebåde
muligheterog trusler for næringeni tiden framover.Pågrunn av de problemenelaksenæringenhar hatt blant annet
med tanke på lakselusog andre miljørelaterte problemstillinger,er det godt mulig at det vil væreen politisk vilje til å
favoriserelakseoppdrettpå land ogsåi tiden fremover,og at de som satserpå landbasertoppdrett vil få gunstige
betingelser.Med hensynpå konsesjonslovgivningen
er det alleredelagt til rette for en slik fordel.
Arealeffektiv matproduksjon
Sammenlignetmed annenmatproduksjonpå land er produksjonenper arealenhetsvært høy innen
akvakulturnæringen.
Klimaendringer
Høyeresjøtemperaturog mer ekstremværer viktige utfordringer for akvakulturnæringeni sjø i årenefremover.Et
akvakulturanleggi sjø må kunne stå imot vind, strøm og bølgerfor å unngåhavarimed påfølgenderømmingav fisk.
Høyeresjøtemperatur,først og fremst høyeresommertemperaturer,vil kunne medføreat Sør-Norgeblir mindre
egnet for oppdrett av laks,menskystenlengrenord kan bli viktigeresom oppdrettsområde.Sannsynligheten
for
oppvekstav mer varmekjæremikroorganismervil kunne øke.Dermedvil sykdommersom tidligere bare har værtkjent
fra varmerestrøk kunnegi sykdomhos norskoppdrettsfisk.Man vil kunnese en raskereog mer alvorligutvikling av
sykdommersom tidligere har utgjort et minimalt problem. Dissefaktorene vil kunnebidra til at landbasertoppdrett
får et fortrinn framfor tradisjonellmerdoppdrett i sjø.

5.2.2 Trusler
Nye sykdommer(«emergingdiseases»)
Ulike fiskesykdommeri oppdrett er et alvorligproblem som medførerstore økonomisketap. I oppdrettsanlegger
biomassenog vertstettheten stor sammenlignetmedvillfiskpopulasjonene,og utvikling av sykdomhos enkeltindivid
kan derfor føre til raskog intens smittespredning.Nye sykdommer,såkalte«emergingdiseases»,vil alltid kunne
utgjøre en trusselfor næringen.
Omdømme/holdninger
Omdømmeog holdningertil næringenkan innebærebådemuligheterog begrensninger,og det er viktig for
verdiskapingenat sjømatproduktenehar et godt omdømme,både nasjonaltog internasjonalt.Fokusetpå de gode
helseeffekteneved å spisesjømatkan væremed på å gi næringenpositivt omdømme,mensnæringensine
miljøproblemertil tider har ført til negativeholdningertil næringen.
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Sanksjoner
Fratid til anneninnfører enkelte land sanksjonermot import av norsklaksog regnbueørret.Slikesanksjonerkan
oppståi kjølvannetav politiske situasjoner,redselfor import av fiskesykdommeretc. Det har vist segat sanksjonerhar
medført bortfall av viktige markederover natten, for eksempelgjelderdet markedeti Russland.Dette er
problemområdersom næringenmå forholde segtil uten å kunnepåvirkemarkedssituasjonen
i særliggrad.
Tollbarriererhar ogsåi mangesammenhengerværtet problem for næringen.
Ny og til dels ukjent teknologi
Det er fremdelesen del usikkerhetknyttet til teknologienfor storskalalandbasertmatfiskoppdrett. Detstørste
problemet med landbaserteanlegger sannsynligvisknyttet til fiskevelferd,inkludert fisketettheter og kontroll med
vannkvalitetenved bruk av sjøvannog RAS-teknologi.

6

Oppsummeringog konklusjon

Mulighetsanalysengir innledningsvisen oversiktover akvakulturnæringensstruktur og organisering,konsesjoner,
lovgivningog økonomiskedata. Det blir så gitt en beskrivelseav dagenssituasjon,og produksjonsstrategierpå sjø og
på land blir beskrevet.Fordelerog ulemper med sjøbasertog landbasertoppdrett blir presentert,i tillegg til en
oppsummeringav hvilke arter som kan væreaktuelle å satsepå i Hurum kommune,samt en beskrivelseav dagens
markedssituasjon.Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige
begrensningersom tilsier at det ikke bør byggeset
landbasertoppdrettsanleggi Hurum. Hvorvidtet anleggvil værebedriftsøkonomiskforsvarliger et annet spørsmål,og
dette avhengerav prisenei markedet.
Rapportengir en oversiktover lokaliseringskriteriersom bør værepå plassfor et landbasertoppdrettsanlegg.Det er
behovfor en tilfredsstillenderesipienti tilknytning til anlegget.Det må væretilgangpå en ferskvannskildei nærheten
av anlegget.Når det gjelderarealbehov,så vil et anleggsom produserer5.000tonn lakspr år fra startforing til
slaktefisk,kreveet areal på ca. 45 til 55 da. Dette er ikke medregnetarealbehovtil slakteri og eventuelt
videreforedling.Det er en stor fordel at anleggetliggernærtsjø, sidendeti utgangspunktetvil værebehov for å kunne
ta inn sjøvanntil produksjonenog å slippeut avløpsvanntil sjø. I tillegg vil det væreen fordel å kunne etablerekai i
tilknytning til anlegget,slik at det er mulig å transporterefisk ut og/eller inn på brønnbåt.I tillegg må det være
tilkomstvei med tilfredsstillendestandard,dimensjonertfor trailer, fram til anlegget.
Påbakgrunnav informasjonfra Hurum kommuneog befaringpå oppstartsmøtethar vi sett nærmerepå fire aktuelle
områderi Hurum kommunesom kan væreaktuelle for landbasertoppdrett. Dette er Sagene,Tofte, Halvorshavnog
Delåsen.Av disseområdeneer det arealetpå Tofte (gamleTofte Cellulosefabrikk)som utmerker segsom det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriterieneinnfridd på en god måte. Områdeter stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdetliggertilknyttet sjø med en tilfredsstillenderesipient,og har alleredeferskvannforsyningfra
Langvatn.Når det gjelderinfrastruktur passererØstreStrandvei(Fv281) området, og det er alleredeetablert kai med
god tilkomst. Dersomen biodieselfabrikkvil ha energioverskudd,eventuelt produserespillvarme,er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttesi produksjonenav fisk. Det nest bestealternativet for lokaliseringav et landbasert
oppdrettsanleggvil værepå næringsområdetnordsidenav vegen.
Det er gjennomførten SWOT-analyse,
som visersterke og svakesider,samt framtidige muligheterog trusler ved
lokaliseringav landbasertoppdrett i Hurum kommune.Det er gitt en kort beskrivelseav hver av de identifiserte sterke
og svakesidene,muligheteneog truslene,slik at det enklerekan identifisereshvordansterke sider kan utnyttes, og på
hvilkenmåte svakesider kan møtesog kanskjeelimineresi framtiden.
Når det gjelderinvesteringsbehover det anslått at for et anleggmed en årlig produksjonpå 5.000tonn vil
investeringenliggepå mellom 1.000MNOKog 1.500MNOK.Kostnadenemed å byggelakseslakteriog eventuelt
videreforedlingsanlegg
kommer i tillegg. Et landbasertanleggvil ha en høyereinvesteringpr volumenhet
sammenlignetmed et tradisjonelt sjøanlegg.
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Det ene innspilletutgjør boligformålpå 1094dekarog det andreer næringsformål
med hensiktom å etablereet landbasertanleggfor skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsenhar et megetvariert topografbeståendeav bådebra e
skråningerog jevnereområder.Terrengetvil væreen premissgiverfor utplasseringav
nyeboligfeltog næringsvirksomhet.
Det er foreta registeringerav en rekketema basertpå lgjengeliginformasjonhos
miljøstatus.no,ngu.noog Hurumkommuneswebkart.I llegger det gjennomført
en egnetsanalyse
sombaserersegpå helningsgradog helningsretning.Foreliggende
registreringer,analyserog delområders lknytning l eksisterendeboligfeltog
infrastrukturdannergrunnlagfor valgav områder.

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE

SIDE2

EKSISTE
RENDE SITUASJON
To e og Sætreutgjør Hurumsstørstete steder,og To e ligger o plassertmed
næhet l både orden og marka.Delerav industrienpå To e er nedlagtog nye
utbyggingsprosjekter
planlegges.To e har et utviklingspotensiale
bådemed tankepå
befolkningsvektog næringsutvikling.
Hovedveien l To e er Fv281 og te stedetbetjenesav bussforbindelse.

Gjeldendekommuneplan
Det mesteav områdeter i kommuneplanenregulert l LNFRarealfor spredtbolig-fritids eller næringsbebyggelse,
mv og LNFRarealfor landbruk,natur og frilu sområde..
Nord i områdeter det avsa et område l eksisterendeog frem dig næringsformål.
I sørlangskysten nnesarealerfor boligformål.Det er ere stederregulerthensynssonerhvor det er ras-og skredfare,og det går en høyspentlinjegjennomområdet.

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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REGISTR
ERINGER
Det er foreta et utvalgav
registreringerfra miljøstatus.no,ngu.
no og kommunenswebkartsom er
av betydningfor mulighetenefor
utbyggingpå Delåsen.

Faresonerskred

Det er ere områdermarkert som
faresonerfor skredi kommuneplanes
arealdel.Terrengetvil være
premissgivende
for innpasseringav
Informasjonener forenkletav hensyn ny boligfelt anleggfor skeopdre .
l lesbarhetog helhetligoversikt.
Registreringene
er gjort for et større
områdeenn det som foreslås l
ny arealformåli kommuneplanens
arealdel.

Kulturminner

Tekniskinfrastruktur

Det er få byggi planområdetsom
er inne i SEFRAK
registeret,en del
bygningerre utenfor området
registrert.Det nnese ? Arkeologisk
kulturminnesørvesti området.
Hensyn l kulturminnerantaså
ha liten eller ingenkonsekvensfor
utbyggingav området

Enkra ledningmed sværtstor
strømføringkrysserområdet.
Bebyggelsenært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
Kra ledningenvil ikkekomme
i kon ikt med forslag l nye
boligområder.

SEFRAK
bygningm. meldeplikt
Arkeologiskkulturminne
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Vik ge plantearter

Radon

Det er registrertfå truete eller
Storedeler av områdeter de nert slik
spesieltverdifullearter innenfor
at det i forbindelsmed utbyggingmå
analysområdet.Det kanimidler d
utviseshøy aktsomhetmtp Radon.
væreverdifullearter der som ikkeer
Dade e er spredt ut over hele analyregistrert.Henysnet l biomangfold
ha lik
antaså ha liten eller ingenkonsekvens seområdetvil det sannsynligvis
konsekvens,uavhengigav delfelt.
for utbyggingav området.

Geologi
Analyseområdetbestårhovedsakelig
av bart ell (rosaområder),men det
er ogsåforekomtav marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblåfelt).
.
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SIDE5

ANALYSE
- egnethet
Det er gjennomførten egnethetsanalyse
for å
lokalisereområdersom er best egnet l utbygging
av boligformål.Analysentar utgangspunkt l
helningsgradog helningsretning.Kartetunder

l venstreviserhelningsgrad.Karteti midten
viserhelningsretning.Tilsammenutpekerdisse
områdersom er bedreegnetfor frem dig
utbygging.Kartet l høyreviseren oversikt

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE

SIDE6

over egnethetfor utbyggingi området.Områder
de nert som uegneteer østvendteområder
bra ere enn 1:3 og nordvendteområderbra ere
enn 1:5. Dissevisessom hvite områderunder.

ANALYSE
- egnethet
Kartetunder viserat områdetbestårav
landskapsmessig
formasjonersom skaper ere
siktaksermot orden. Det er godekvalita ve
egenskapersom bør tas i betraktningved
vurderingav arealbruk.

Påbakgrunnav gjennomførteregistreringer
og analyserhar 6 delområderbli vurdert for
frem dig boligutbygging.Områdetlengstvest
bestårdelsav dyrkbarjord og har nærhet l
kra ledningen.Områdene3-5 og delvisområde
2 liggernoe isolert i skogenog berørerdelvis

områdermed drikkevann.Område1 liggersom
en forlengelseav eksisterendeboligfelt,har
forbindelsesmuligheterl eksisterendehovedvei,
helningmot vest,le ere terreng og delvisutsikt
l sjø.De e områdetvurderesdermedegnet for
frem dig boligbygging.
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FORSLAG- arealinnspill

l kommuneplanens arealedel

Kartet under viserStatskogsinnspill l rullering av kommuneplanens
arealdel.Påbakgrunnav registreringerog en egnethetsanalyse
basert på
terreng og helninggrader det utpekt et områdesom foreslåsregulering
l boligformål. og et områdeforeslå regulert l næring(landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonenunder viserforeslå arealavsa l henholdsvisnæring
( skeoppdre anlegg)og boligområdetmed byggefeltog forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anleggetog boligfeltene.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed godesol- og utsiktsforhold.Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterendeboligområder,skole,
kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinjei sør

TwinHouse
(Jarmund/Vigsnæs)

EGNER
SEGTIL
Terreng lpassede,kjedete boliger,ene- og
tomannsboliger
KVALITETER
Sørvendtmed slakereøstvendteskråninger,godesolog utsiktsforhold.Fjordutsikt.Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdetSageneseil, og eksisterende
boligområder.Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboarealekan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.
Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassertbebyggelseog småhus.Områdeter egnet for
å etablerestrøkslekeplass.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed østvendteskråninger,godesol- og
utsiktsforhold.Fjordutsikt.Nærhet l orden utviklingsområdetSageneseil, og eksisterendeboligområder.
Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger.Terrengetkan
gjøredet u ordrene å innpassestørre lekeplasser

Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassehus
og terreng lpassedelavblokker.
KVALITETER
Sørvendtområdemed godesol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skogog turområder og utviklingsområdet
Sageneseil, gangavstand l skole,kultur lbud, handelssenter mm. Områdesom ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skogog turområder.

Landenberg
(PeterKunzArchitektur)

UTFORDRINGER
Mindre områdesom ligger mellom to østvendteskråninger,rela vt bra . Mindre område,øst-og delvis
nordvendt som gir dårligeresolforholdpå bakkeplan.

Rundeskogen
(Helen& Hard)

EGNER
SEGTIL
Punkthusmed lite fotavtrykk,der et størreantall
boliger får godekvaliteter.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Størreområdersom er delvissørvendte, lsvarende
ate eller svaktskrånendeterreng. Nærhet l skogog
turområder,gangavstand l orden.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm. Begrensetutsikt.Nordvendteområdersom
gir begrensetmed sol på bakkeplan,men som ligger
høyt i terrenget.

EneboligNeskollen
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Småhusmed med lavereutny else,størreprivat
utearealpå bakkeplan
Bolsøyaklima lpassede
boliger (Rodeoarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisøstvendtområdemed svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold, deler med godeutsiktsforhold.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Skogsnarvegen
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Kjedeteboliger,lavblokk.
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Områdersom ligger høyt i terrenget,i hovedsaksør-og
nordvendte.Svaktskrånendeterreng.
Godesolforhold.Nærhet l skogog turområder.
UTFORDRINGER
Områdersom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor
normal gangavstand.

Årvollskogen
(Jensenog Skodvin)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur,som barnehage/skoleog idre sanlegg,samt
noe handel.
Haslelinje
(Dyrvikarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisnordvendt område med svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold og liggerhøyt i terrenget.
UTFORDRINGER
Områdesom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor normal gangavstand.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur samt noe handel.Er ogsåegnet l småhus,
eksempelviskjedete boliger.
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FORSLAG
- temakart

l boligutvikling

Hovedkonseptinfrastruktur

Hovedkonseptgrøntstruktur

Målpunktereksisterendeog
frem dig

Hovedkonseptgang-sykkelveine
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Det ene innspilletutgjør boligformålpå 1094dekarog det andreer næringsformål
med hensiktom å etablereet landbasertanleggfor skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsenhar et megetvariert topografbeståendeav bådebra e
skråningerog jevnereområder.Terrengetvil væreen premissgiverfor utplasseringav
nyeboligfeltog næringsvirksomhet.
Det er foreta registeringerav en rekketema basertpå lgjengeliginformasjonhos
miljøstatus.no,ngu.noog Hurumkommuneswebkart.I llegger det gjennomført
en egnetsanalyse
sombaserersegpå helningsgradog helningsretning.Foreliggende
registreringer,analyserog delområders lknytning l eksisterendeboligfeltog
infrastrukturdannergrunnlagfor valgav områder.
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bådemed tankepå
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Hovedveien l To e er Fv281 og te stedetbetjenesav bussforbindelse.

Gjeldendekommuneplan
Det mesteav områdeter i kommuneplanenregulert l LNFRarealfor spredtbolig-fritids eller næringsbebyggelse,
mv og LNFRarealfor landbruk,natur og frilu sområde..
Nord i områdeter det avsa et område l eksisterendeog frem dig næringsformål.
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Det er foreta et utvalgav
registreringerfra miljøstatus.no,ngu.
no og kommunenswebkartsom er
av betydningfor mulighetenefor
utbyggingpå Delåsen.

Faresonerskred

Det er ere områdermarkert som
faresonerfor skredi kommuneplanes
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registrert.Det nnese ? Arkeologisk
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ha liten eller ingenkonsekvensfor
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strømføringkrysserområdet.
Bebyggelsenært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
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i kon ikt med forslag l nye
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Vik ge plantearter
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Det er registrertfå truete eller
Storedeler av områdeter de nert slik
spesieltverdifullearter innenfor
at det i forbindelsmed utbyggingmå
analysområdet.Det kanimidler d
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væreverdifullearter der som ikkeer
Dade e er spredt ut over hele analyregistrert.Henysnet l biomangfold
ha lik
antaså ha liten eller ingenkonsekvens seområdetvil det sannsynligvis
konsekvens,uavhengigav delfelt.
for utbyggingav området.

Geologi
Analyseområdetbestårhovedsakelig
av bart ell (rosaområder),men det
er ogsåforekomtav marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblåfelt).
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ANALYSE
- egnethet
Det er gjennomførten egnethetsanalyse
for å
lokalisereområdersom er best egnet l utbygging
av boligformål.Analysentar utgangspunkt l
helningsgradog helningsretning.Kartetunder

l venstreviserhelningsgrad.Karteti midten
viserhelningsretning.Tilsammenutpekerdisse
områdersom er bedreegnetfor frem dig
utbygging.Kartet l høyreviseren oversikt
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over egnethetfor utbyggingi området.Områder
de nert som uegneteer østvendteområder
bra ere enn 1:3 og nordvendteområderbra ere
enn 1:5. Dissevisessom hvite områderunder.

ANALYSE
- egnethet
Kartetunder viserat områdetbestårav
landskapsmessig
formasjonersom skaper ere
siktaksermot orden. Det er godekvalita ve
egenskapersom bør tas i betraktningved
vurderingav arealbruk.

Påbakgrunnav gjennomførteregistreringer
og analyserhar 6 delområderbli vurdert for
frem dig boligutbygging.Områdetlengstvest
bestårdelsav dyrkbarjord og har nærhet l
kra ledningen.Områdene3-5 og delvisområde
2 liggernoe isolert i skogenog berørerdelvis

områdermed drikkevann.Område1 liggersom
en forlengelseav eksisterendeboligfelt,har
forbindelsesmuligheterl eksisterendehovedvei,
helningmot vest,le ere terreng og delvisutsikt
l sjø.De e områdetvurderesdermedegnet for
frem dig boligbygging.
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FORSLAG- arealinnspill

l kommuneplanens arealedel

Kartet under viserStatskogsinnspill l rullering av kommuneplanens
arealdel.Påbakgrunnav registreringerog en egnethetsanalyse
basert på
terreng og helninggrader det utpekt et områdesom foreslåsregulering
l boligformål. og et områdeforeslå regulert l næring(landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonenunder viserforeslå arealavsa l henholdsvisnæring
( skeoppdre anlegg)og boligområdetmed byggefeltog forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anleggetog boligfeltene.

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed godesol- og utsiktsforhold.Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterendeboligområder,skole,
kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinjei sør

TwinHouse
(Jarmund/Vigsnæs)

EGNER
SEGTIL
Terreng lpassede,kjedete boliger,ene- og
tomannsboliger
KVALITETER
Sørvendtmed slakereøstvendteskråninger,godesolog utsiktsforhold.Fjordutsikt.Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdetSageneseil, og eksisterende
boligområder.Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboarealekan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.
Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassertbebyggelseog småhus.Områdeter egnet for
å etablerestrøkslekeplass.

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
KVALITETER
Sørvendtmed østvendteskråninger,godesol- og
utsiktsforhold.Fjordutsikt.Nærhet l orden utviklingsområdetSageneseil, og eksisterendeboligområder.
Gangavstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

FORBILDER

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger.Terrengetkan
gjøredet u ordrene å innpassestørre lekeplasser

Lillevarden
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Terrassehus
og terreng lpassedelavblokker.
KVALITETER
Sørvendtområdemed godesol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skogog turområder og utviklingsområdet
Sageneseil, gangavstand l skole,kultur lbud, handelssenter mm. Områdesom ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skogog turområder.

Landenberg
(PeterKunzArchitektur)

UTFORDRINGER
Mindre områdesom ligger mellom to østvendteskråninger,rela vt bra . Mindre område,øst-og delvis
nordvendt som gir dårligeresolforholdpå bakkeplan.

Rundeskogen
(Helen& Hard)

EGNER
SEGTIL
Punkthusmed lite fotavtrykk,der et størreantall
boliger får godekvaliteter.
MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Størreområdersom er delvissørvendte, lsvarende
ate eller svaktskrånendeterreng. Nærhet l skogog
turområder,gangavstand l orden.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm. Begrensetutsikt.Nordvendteområdersom
gir begrensetmed sol på bakkeplan,men som ligger
høyt i terrenget.

EneboligNeskollen
(LieØyenarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Småhusmed med lavereutny else,størreprivat
utearealpå bakkeplan
Bolsøyaklima lpassede
boliger (Rodeoarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisøstvendtområdemed svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold, deler med godeutsiktsforhold.
UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole,kultur lbud, handelssentermm.

Skogsnarvegen
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Kjedeteboliger,lavblokk.

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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FORSLAG
- muligheter boligsammensetning
FORBILDER

KVALITETER
Områdersom ligger høyt i terrenget,i hovedsaksør-og
nordvendte.Svaktskrånendeterreng.
Godesolforhold.Nærhet l skogog turområder.
UTFORDRINGER
Områdersom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor
normal gangavstand.

Årvollskogen
(Jensenog Skodvin)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur,som barnehage/skoleog idre sanlegg,samt
noe handel.
Haslelinje
(Dyrvikarkitekter)

KVALITETER
Sør-og delvisnordvendt område med svaktskrånende
terreng. Nærhet l skogog turområder.Godesolforhold og liggerhøyt i terrenget.
UTFORDRINGER
Områdesom ikke har visuellkontakt med orden.
Skole,kultur lbud, handelssentermm. er utenfor normal gangavstand.

Stenbråtlia
(Sporarkitekter)

EGNER
SEGTIL
Tyngreutbygginghvor det kan innpassessosialinfrastruktur samt noe handel.Er ogsåegnet l småhus,
eksempelviskjedete boliger.
MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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FORSLAG
- temakart

l boligutvikling

Hovedkonseptinfrastruktur

Hovedkonseptgrøntstruktur

Målpunktereksisterendeog
frem dig

Hovedkonseptgang-sykkelveine

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE

SIDE13

FORSLAG
illustrasjonsplan
boligutvikling

MULIGHETER
FORUTVIKLING
AVDELÅSEN,
TOFTE
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AskerKommune
Katrineåsveien20
3440RØYKEN

Vår ref.
20/6959-1

Deresref.
20/1679

Vår dato
14.09.2020

Vår saksbehandler
ØysteinSkjelbred
900 39 425, ysk@statskog.no

Innspill til kommuneplanensarealdel i Askerkommune-Eiendommertilhørende Statskog
GlommaASved Tofte
Arealinnspilltil kommuneplanensarealdelAsker2021-2033
Statskogga innspill til kommuneplanenden 9. septembervia kommunensegneportal med georeferanse.
Dokumentetsom ble lagret på sakenda var dessverreikke det endeligeligeinnspillet.Innspilletav 9.
septemberskalderfor erstattesav dette innspillet datert 14. september2020.
Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: StatskogGlommaAS
Kontaktperson:ØysteinSkjelbred
Adresse:Postboks63 Sentrum,7801 Namsos
Telefon:900 39 425
E-post:Post@statskog.no
Fagkyndigplankonsulent
Firma: COWIfor del av innspillet som gjelder oråde Delåsenog næringsarealfor fiskeoppdrett
Kontaktperson:KathrineStøm
Adresse:
Telefon:92469283
E-post:KASB@cowi.com

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel
Leggetil rette for etableringav tilfredsstillendeog tryggeboliger til en overkommeligpris på Tofte samt
etableringav arbeidsplasserpå Tofte.
Kort presentasjonav arealinnspillet
StatskogGlommaas har grunnbokshjemmeltil eiendommerinntil Tofte sentrum.Arealbruksendringpå
noen av dissearealenevil styrke Tofte med hensyntil fremtidig bolig- og næringsutvikling.Slikutvikling vil
kunnebidra til bosettingog arbeidsplasserlokalt på Tofte.

StatskogSF-SørenR.Thornæsvei 10, Postboks63 Sentrum,7801Namsos| Bankkonto:8200.06.58800| Org.nr.:NO 966 056 258
Tlf:74 21 30 00 | Epost:post@statskog.no| Web:statskog.no

Statskogfremmet innspill til rullering av kommuneplanensarealdeltil daværendeHurum kommune,og i

vedtakfattet av Hurum kommunestyreden 4.9.2018fremgårfølgendekulepunkt:

Med utgangspunkti kommunensvedtaki 2018gir Statskognå likelydendeinnspill samt ett nytt innspill.
Beliggenhetog størrelse
Innspilletomfatter følgendeområder:
I.
ArealinnspillboligformålOmrådetkalt «Delåsen».Arealetutgjør ca. 1100daa (sefigur 1
nedenfor).
II.
Arealinnspillnæringsformål-fiskeoppdrett.Arealet utgjør ca. 170 daa (sefigur 1 nedenfor).
III.
Arealinnspillom utvidelseav områdesom i gjeldendekommuneplanliggersom fremtidig areal for
bebyggelseog anleggsformål.Områdetkalt «Kulaåsen».Arealetutgjør ca. 575 daa (se figur 2
nedenfor).
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Eiendoms-og eierforhold
Gnr./bnr.
335/1
335/4
336/2

Adresse

Hjemmelshaver
StatskogGlommaAS
StatskogGlommaAS
StatskogGlommaAS

Dagensarealbruk
Områdeneer per i dag nyttet til skogbruk.
Prinsipperfor vern
Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema
Hva

Kulturminner/kulturmiljøer
Biologiskmangfold

Vassdrag
Marka
Strandsonen
Matjord
Friluftsområder

Oppdrettsanleggvi
komme nær
naturreservat.
nei
Ja
Nei
Nei
Ja

Avstand

-

0
Tett inntil

Hvordanvil tiltaket
påvirke
verneinteresser
-

Beslagleggeareal
SandbuktaØstnestangen
naturreservat

Innspillenevil kunnemedførebedre adkomstog parkeringfor publikum som skalbesøkeSandbuktaØstnestangennaturreservat.

Utbyggingsområdetsbeliggenhet
Tema
Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Adkomstfra offentlig veg
Gangavstandtil nærmeste
kollektivknutepunkt,og er det
opparbeidetgang- og sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang- og
sykkelveie.l.?
Avstandtil strandsonen

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstandi
km.
800-1500m

Ikkerelevant

2-3 km
200-500m
1000-2000m

0-500m, etablerteveier og nye vil bli
etablert ved omreguleringtil boligformål.

250-1000m
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Gangavstandtil barneskole,og 1200-1500m, GSmå delvisopparbeides
er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)
Gangavstandtil ungdomsskole 600 –2 200 m, GSmå delvisopparbeides
og er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)
Beskrivmed egneord området i en større sammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil ønsket
utvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.
Fareområder
Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema
Avstandtil fareområde
Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder
Rasog skred
Noensoner
Kanunngåsved
detaljregulering
Grunnforhold
Mye bart fjell
Aktsomhetmht. radon. For
øvrig ingennegative
konsekvenser
Overvann/flom
Overflatevann
Planleggingog utbyggingmå
utføresslik at man unngårøkt
avrenningtil områdermed
eksisterendebebyggelse
Flo
Ikke aktuelt

Bebyggelseog utnyttelse
Delåsenvil med gitte forutsetningerkunnegi ca. 500 boliger, Kulaåsenvil måtte utredesnærmere.Mht.
områdefor oppdrett av fisk visesdet til rapport utarbeidet på oppdragfra Hurum kommune:
Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017(Vedlagt).Initiativtaker til slik anleggvil
følgeopp med utfyllende dokumentasjondersomkommunener positiv til en slik etablering.
Trafikk og adkomst
Det må etableresny adkomsttil samtligearealerinnspillet omfatter. Herundertiltak mht. skolevei.
Innspilletkalt Delåsenskissererny adkomstvei.Tiltakenevil kunnegi bedre tilgangtil markaog
strandsonen.Adkomsttil strandsonenvil kun gjeldefor areal til oppdrettsanlegg.
Terreng
I innspill til boliger i Delåsenog oppdrettsanlegger terreng omtalt nærmerei eget vedlegg.Kulaåsenvil
måtte utredesnærmere. Sevedlegg.
Tidsperspektiv
Planleggingog utbyggingvil pågå i kommuneplanperioden
2020-2033.
Økonomi
Økonomiskekonsekvenserknyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.
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Vedlegg
1. Skjemafor innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan,COWI2017
2. Innspilltil kommuneplanensarealdel,COWI2017
3. PlanDelåsenmålestokk1:10 000
4. Rapport,Mulighetsstudieakvakulturlandbasertoppdrett datert 20.12.2017.Rapportener
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.

Med hilsen
ØysteinSkjelbred
regionansvarligeiendomutvikling
Dette dokumenteter elektronisksignert

Vedlegg:4

Kopitil:
Askerkommune
COWIv/KathrineStrøm

Katrineåsveien20

3440

RØYKEN
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

HOLMSBU/HOLTNESSTØA

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

1.1

Kommuneplanenssamfunnsdel

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

1.2

Om kommuneplanensarealdel

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

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Holmsbu Aktiv AS
Kontaktperson: Cato Haugen
Adresse: Norderhaug, Flendalsvegen
Telefon: 90 75 75 55
E-post: cato.haugen@chgruppen.no

298, 2420 Trysil

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

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel

Alle arealinnpillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.
1. Påhvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
a. Kommuneplanenssamfunnsdelbestår av 6 satsningsområder,med 28 delmål hvorav
16 av delmålenebyggerpå FNsbærekraftsmål,og de øvrige12 byggerpå Askerdelmål.Innspilletsvarerspesieltopp satsningsområdet:
i. Bærekraftigebyer og samfunn?Delmål:Askersamfunnerhar bærekraftigog
samordnetbolig-, areal-og transportløsningersom tilrettelegger for smart
samfunnsutvikling.–Asker har 4000hytter. Kommunenskalta stilling til
videreutviklingav hytteområderog om det er ønskeligmed omgjøringav
hytter til boliger. Omgjøringav hytteområdertil boligområdermå seesi
sammenhengmed kommunensønskedetettstedsutvikling,reiseliv,
transportbehovog tilgangtil nødvendiginfrastruktur.
Askerer en attraktiv kommunenå etablere nye næringer.Det skalleggestil
rette for lokalearbeidsplasser.Man skalutvikle landbruks-og
reiselivsnæringen
«Askerskal tilretteleggefor et lokaltilpassetnæringslivsom bidrar til god
tettstedsutviklingog arbeidsplasseri alle deler av kommunen,bl.a for å
motvirke transportbehov.
Askerkommuneskal bidra til å etableregodemøteplasser,sammenhengende
grøntområderog et gjennomgåendeski- og turveinett som tilrettelegger for
friluftsliv og aktiviteter bådei nærmiljøet,langskystenog i marka.»
2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelletransportløsninger.
a. Arealinnspilletomfatter ikke et områdesom er definert som et senterområdeeller
som et prioritert vekstområde.Holmsbuer markert som nærsenter.Nærsentreneer
servicesentreog møteplasserhvor innbyggernefår dekket sinedagligehandels-og
servicebehov.Detaljhandel,servicevirksomheter,barnehager,skoler,
helseinstitusjonerog kulturbygglokaliseresi senterstrukturen....Holmsbu
er markert
som et områdeder maritim næring/reiselivinnenfor strandsonensmuligheterskal
fokuserespå for fremtidig næringsstruktur.Arealinnspilletberører et områdesom

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

Bakgrunnog hensikt
Hva er bakgrunnenforog hensiktenmed arealinnspillet.
Holmsbuhotell og SPAble byggeti 2003,og har frem til konkursen1. februar 2019 vært drevet som
et konseptunder merkevarenChoice.

Hotellet gikk konkursi 2009og 2019.I tillegg var det en tekniskkonkursi mellomtidenhvor aksjene
ble nedskrevettil kr 1,-. Hotellet har gått med underskuddpå 3-4 mill pr år til tross for at
profesjonelleeiere og drivere har iverksatten rekke tiltak bådei forhold til reduksjonav kostnaderog
økningav inntekter, samt utskiftning av personell.
Konkurseneog de store underskuddeneunderbyggerat konseptetikke fungerer. Hovedårsakentil
dette er at hotellet ikke selveier noen overnattingsrom.Alle leilighetenei hotellkroppenble solgt ut
til private i 2003.Alle sjøboderog villaer ble ogsåsolgt ut til private i 2003.Paralleltble det inngått
en privatrettslig avtale hvor eier av leiligheter,sjøboderog villaer pliktet å leie ut seksjonentil
hotellet fra 1. septembertil 31. mai.
Alle seksjonseierehar selvkunnet benytte egenleilighet, sjøbodeller villa i hele juni, juli og august
hvert år siden2003.Alle seksjonseierehar ogsåfritt kunnet benytte egenenhet i perioder hvor
seksjonenikke har vært utleid via hotellet.
Leilighetenehar 2-3 soverom,2 bad, eget kjøkken,egenstue og privat terrasse.
Sjøbodenehar 3 soverom,2 bad, eget kjøkken,egenstue og privat terrasse.
Villaenehar 3 soverom,3 bad, gjestetoalett,eget kjøkken,egenstue og privat terrasse.
De fleste seksjoneneer i størrelsen70-140BRA.De er derfor av en slik størrelseat de heller ikke
egnersegfor utleie som tradisjonellehotellrom. Alle seksjonseierestår helt fritt til å innrede egen
seksjoninnvendigsom man selvønsker,og svært mangeseksjonseierehar alleredeforetatt
innvendigoppussingog renovering.
Etter konkursen1. februar 2019så har ikke eiere av leiligheter,sjøboderog villaer noen plikt til å leie
ut via eier av hotellkroppenog eier av hotellkroppenhar ingen rettighet til å leie verkenleiligheter,
sjøbodereller villaer.
I praksisså betyr dette at eiere av leiligheter,sjøboderog villaer syneså kunne overholdeden
regulerteutleieplikten ved å inngåavtaler om utleie via bookingselskapersom DanCenter,
Norgesbookingetc. Alle seksjonseiereser ogsåut til å stå fritt til å sette utleieprisenfor egenenhet.
Tradisjonellhotelldrift av de 4.000kvm hotellkroppenbestårav, vil utvilsomt kreve et stort antall
tilgjengeligehotellrom for at det skalværemulig å drive økonomiskforsvarlig.
Det er ikke realistiskå inngået tilstrekkeligantall slikeprivatrettsligeavtaler med eiere av leiligheter,
sjøbodereller villaer.
Konklusjonener altsåat man bør søkeå finne en alternativ utnyttelse av de 4.000kvm i
hotellkroppeni overensstemmelsemed Askerkommune.
Anleggeter komplisertnår det kommer til eierforhold og rettigheter mellom konkursboetog
seksjonseiere,noe som krever at det må ryddesopp i forhold til:
•
•

Parkering
Vannog avløp

•
•
•

Uteområder
Seksjonering
Eiendomsgrenser

Konkursboetbestårav:
•
•
•
•
•
•

4000kvm i hotellkropppen.
Villa Holtnes.
100 parkeringsplasser,
fordelt på P1 og P2.
Båthavn.
Sandstrandog brygger.
Privat vann-og avløpsanlegg.

I gjeldendekommuneplan,er området avsatttil næringog båthavn,angitt som områdeBN13og
BBS23.I områder angitt som næringsområder,kan ikke tiltak utføres før de er hjemlet i
reguleringsplan.Næringsvirksomhetskalblant annet sikre virksomheterknyttet til reiselivsnæringen.
Områdeter i dag regulert gjennomto planer,HoltnesBryggeog Holtnesstøa.
Selvehotellkroppener avsatt til nærings-turistanleggog annenservice.Øvrigdeler av HoltnesBrygge
er satt av til fritidsbolig for selveie.Dette gjelder Villa Holtnes,en tomt ved sidenav Villa Holtnesog 5
fritidsboligersom ligger ved innkjøringentil eiendommen.
Med bakgrunni at det ikke er markedfor så store arealertil tjenester som det er tilrettelagt for i
hotellkroppener det ønskeligå se på mulighetenfor ombyggingav arealenei hotellkroppentil
leiligheter i kombinasjonmed et tjenestetilbudtilpassetmarkedet.Det er ogsåønskeligå se på
mulighetenfor å bytte reguleringav Villa Holtnesog nærliggendetomt med arealeri hotellkroppen.
Viderekan det synesfornuftig å regulereinn flere seksjonerpå P1,slik at man har større grunnlagfor
næringsgrunnlagog tjenestetilbudfor allmennheten.
Når det gjelder Holtnesstøasom gjelder sjøboderog villaer er det ikke behovfor store endringer,
men det kan værefornuftig å se på om reguleringbør tilpassesde endredemarkedsforholdene.
I forhold til båthavnenså er det markedfor å utvide denne slik at man kan tilby flere gjesteplasserog
derav styrke næringsgrunnlaget.Det er ogsåbehovfor flere faste båtplassertil fritidsboliger som
liggeri aksenHolmsbu– Rødtangen.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Områdetutgjør ca. 30 daa.

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

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

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

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

328/356

(SPA-sameiet)

Hotelkropp(snr 1) eiesav
Holmsbuaktiv AS,orgnr
925 218 901.
I tillegg 33 hjemmelshaver.
Totalt 34.

328/392

(Brygge-sameiet)

36 hjemmelshavere

328/291

(Fellesadkomst/torg)

Villa HoltnesAS,orgnr 925 218
960

328/400

(Sandstrandmv)

HolmsbuAktiv AS,orgnr
925 218 901

328/372

(Fellesvei inn)

HolmsbuInfra ASorgnr
925 218 944

328/401

(ParkeringP1)

HolmsbuInfra ASorgnr
925 218 944

328/402

(ParkeringP2)

HolmsbuInfra ASorgnr
925 218 944

328/12

(Villa Holtnes)

Villa HoltnesAS,orgnr 925 218
960

2.5

Dagensarealbruk

Hva brukesområdet til i dag?
Båthavnhar fra medio juli vært utleid som faste plasserog gjesteplasser.Det har vært bra beleggtil
tross for at man kom sent i gang,da man måtte vente på overtakelsenfra konkursboet.
Sandstrandenog gangbryggerhar ogsåblitt mye brukt i sommerav bådeseksjonseiere,leietakereog
folk i nærområdet.
Leilighetenei hotellkroppen,sjøbodeneog villaenebenyttesav seksjonseiereog leietakere.
Hotellkroppener ligger«brakk»da det ikke er markedfor drift med dagensarealdisponering.
Villa Holtnesligger også«brakk»i påventeav nærmereavklaringrundt reguleringog totaldisponering
for området.

2.6

Prinsipperfor vern

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Det er registrert
kulturminne i sjø,
som er innenfor
innspillsområdet.

0 m (men i sjø).

Ingenpåvirkning,
da eventuelle
tiltak i sjø ikke
planleggesi denne
delen

Biologiskmangfold

Ingen
registrertinger

Ingenpåvirkning

Vassdrag

Ingenregistreringer

Ingenpåvirkning

Marka

Ingenregistreringer

Ingenpåvirkning

Strandsonen

Tiltaket liggeri
strandsonen.

0m

Åpneopp
strandsonen.
Vurderemulighet
for utvidelseav
båthavn
(gjestehavn)–
eventuelleandre
tiltak. Øvrig
bebyggelse

forutsettes å
beholdeytre
rammer.
Matjord

Ingenregistreringer

Ingenpåvirkning

Friluftsområder

Strandsone

Ønskerå åpne
ytterligere opp

2.7

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

Gangavstandtil Holmsbu:2,5 km

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

Kjøreavstandtil Holmsbu:2,5 km

Adkomstfra offentlig veg

Anleggethar tilkomst fra Rødtangenveien

Gangavstandtil nærmeste
Ca700 m til nærmestebussholdeplass
kollektivknutepunkt,og er det
v/Trollebogen.Det er ikke opparbeidet
opparbeidetgang-og sykkelvei gang-/sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

0 m –strandsonensøroverog anleggetved
Holmsbu

Avstandtil strandsonen

0m

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

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Beskrivmed egneord området i en størresammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.

Områdetliggervakkerttil i strandsonenlitt i utkant av Holmsbusentrum.Atkomst til området er via
kommunalveg og båt. Nærområdetforøvrig beståri hovedsakav hyttebebyggelse.Planlagttiltak vil
ikke få virkningerutenfor foreslått areal, ut over at man kan få revitalisert et områdesom i fremtiden
kommer til å liggebrakk,dersomman ikke får opp aktiviteten i eksisterendebebyggelse.

2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Ingenregistreringeri
nærheten

Ingenpåvirkning

Overvann/flom

Områdetliggernært sjø

Ingenpåvirkning–da høyder
er etablert for eksisterende
anlegg

Flo

Områdetliggernært sjø,og er
såledesberørt av stormflo

Ingenpåvirkning–da høyder
er etablert for eksisterende
anlegg

Grunnforhold

2.9

Bebyggelseog utnyttelse

Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.
Det er i dag 69 enheter,med 65 forskjelligeeiere. Hotellkroppener 3.923BRA.Det er ønskeligå
byggeom arealeri eksisterendehotellkropp til ca 20 nye fritidsboligeruten utleieplikt, men med
utleiemulighet.
I tillegg planleggesdet å etablere nye fellesarealerog utadvendt virksomhet.Eksemplerpå dette er
restaurant,lokaler for kurs/konferanse,kino, treningsanlegg,spillrom, båtplasser,lounger,
aktivitetsområdero.l.
Det er ogsåønskeligå vurdere muligheterifht eksisterendeparkeringsløsningfor P1slik at man kan
byggeflere seksjoner,som igjen danneret større grunnlagfor næring,som ogsåkommer
allmennhetentil gode.
Det ønskesogsåfremover å kunnevurdere utbyggingav båthavnenmed flere gjesteplasser,faste
plasserog potensiellmulighet for annennæringsvirksomhet.

2.10

Trafikk og adkomst

Er det adkomsttil området i dag eller forutsettesopparbeidelseav ny adkomstfor kjørendeog/eller
gående?Om behovfor etableringav ny adkomstredegjørfor og vis på kart hvordandette er tenkt
løst.
Innebærerarealinnspilletendringeri trafikksituasjonen?Stenging/åpningav vei, behovfor gang-og
sykkelveieller fortau, vesentligtrafikkøkning,endringi adkomstforhold.Berøresskolevei.For
boligområder- er det sikkerskoleveifra planområdettil barne-og ungdomsskole.
Det forutsettes å benytte eksisterendeinfrastruktur, og det er forventet at ny bruk ikke vil påvirke
vegnettet negativt.

2.11

Terreng

Dersomarealinnspilleter utfordrendei forhold til terreng må det leggesved snitt som viserhvordan
tiltaket inkludert adkomster tilpassesterrenget.
Eksisterendebebyggelseskalbeholdes,men planleggesbyggetom og endresi bruk. Det er ingen
planer om større terrenginngrep.

2.12

Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiver det ønskeligat området utviklesog kjennerderetil utfordringer som
kan hindre ønsketfremdrift.
Da tiltaket liggerdelvisubrukt i dag,er det viktig å få avklart ny bruk så snart som mulig. Det vil
derfor opprettes dialogmed Askerkommuneparallelt med kommuneplanarbeidet,for å vurdere
alternativer for bruk og trinnvis utvikling av området.

2.13

Økonomi

Er økonomiskekonsekvenserfor planinitiativet vurdert?
Nei

2.14

Oppsummering

Anleggeter i dag nærmestfullt ut privatisert i juni, juli og august,dvs.de mest attraktive månedene
for allmenhetenstilgang.Dette skyldesat
• funksjonenerettet mot allmenhetenikke er i drift da det manglerøkonomiskgrunnlagfor
dem, og dervedfremstår området ikke som attraktivt,
kombinert med (og delvispå grunn av) at
• seksjonseiernehar enerett (kun) i dissetre månedenesom følge av dagensreguleringog
avtaleverk.
Seksjonseiernes
enerett i juni, juli og augusthviler på privatrettslig grunnlagog kan derfor ikke
ensidiggjøresom verkenav kommuneneller eier av hotellkroppen.Dennebegrensedeeneretten kan
motivere til større grad av privatiseringi de månedeneden eksisterer.Skalallmenhetensinteresser
sikresmå det gjøresnoe med grunnlagetfor drift av funksjonenerettet mot allmenheten,særligi de
tre mest attraktive månedene. Gjennomto konkurserer det etablert at driftsmodellendet
opprinneligble lagt opp til ikke fungerer.Etter vårt syn er en nærliggendeløsningå slippenoe opp på

næringsreguleringen
av enkelteav boenhetene(herundertillate byggingav enheter i hotellkroppen
som ikke har utleieplikt), kombinert med større krav til allmenhetenstilgang.Ved å slippeopp på
næringsreguleringen,
vil boenheteneværetilgjengeligefor seksjonseiernestørre deler av året og
bruk av enhetenesom helårsdestinasjonerfor den enkeltekan da bli mer aktuelt. Det motiverer for
et større omfangav utleie ogsåi sommermånedene.Dette vil væremed å underbyggeinteressenfor
fellesfunksjonerbådei sommersesongen
og utenfor sommersesongen,
noe som igjen vil øke
mulighetenefor å drive et bærekraftigtilbud som ogsåomfatter allmenheten.Sammenmed et godt
regulert tilbud om parkering,gjestehavnog båtplassfor allmennheten,kan dette revitaliserestedet
og åpnedet opp som en felles destinasjonhvor brukernebådeer seksjonseiereog andre.Enslik aktiv
sambrukmed allmenhetenkan dempeen tiltagendeprivatiseringsom er skaptav dagenssituasjon.

2.15

Vedlegg

1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
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Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspillet skal registreres på saksnummer 20/1679

Tilbakemelding/Innspill
Vedrørende eiendom 335/124, Marmorveien 2.
Tomten ble skilt ut fra Sødra med tanke på boligbygging tilbake i tid. Eiendommen ble aldri omregulert av
Sødra, og vi ønsker nå at den omreguleres til bolig/fritidsformål i lys av transformasjonen som er igangsatt på
"bryggeområdet". Tandberg Eiendom har i dag Maud liggende rett nedenfor tomten, og vi ser at dette er en
tomt som bør legges inn i felles endringsplan, da vi blant annet har tinglyst rett til tilkobling på vann og avløp
til Marmorveien da den utbedres/utvikles.
Dette er ment som et innspill, akkurat hvordan eiendommen bør utnyttes, bør avklares nærmere i tråd med
den utviklingen som vil bli på bryggeområdet/eiendommen som også omkranser vår eiendom.
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

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker
2021-2033

Tofte og «Maudheim»
gnr.335/bnr.127
Tandberg Eiendom AS
Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter
Sept. 2020

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Tandberg Eiendom AS
Kontaktperson: Espen Tandberg
Adresse: Smuget 1, Postboks 550, 1373 Asker
Telefon: 901 39 578
E-post: Espen@TandbergEiendom.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter
Kontaktperson: Ane Groven
Adresse: Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Telefon: 95 73 95 75
E-post: ane@vi-ko.no
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Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel
Arealinnspillet og mål og strategier i kommuneplanens arealdel
FN’s bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet og foreslått plan for Marmorveien i Tofte
er i tråd med kommunens overordnede satsingsområder, mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Arealinnspillets forhold til de seks utvalgte bærekraftsmålene er belyst under:

Bærekraftige byer og samfunn
•

•

•
•
•
•

•

Det er lagt opp til en utvikling i området rundt Marmorveien som ivaretar stedets tidligere
utvikling, naturkvaliteter og identitet. Arealer som tidligere har vært bebygd med anlegg
eller eiendom benyttes primært til den tetteste utviklingen. Deler av området er i dag
regulert til bolig, og dette er foreslått videreført sørover mot eksisterende bebyggelse i
syd. Det legges videre opp til en mulighet for utvikling av boliger/fritidsboliger nord i skogområdet hvor terrenget er brattere. Boligene er tenkt nennsomt plassert i terrenget utern
store terrenginngrep, og hvor infrastruktur reduseres med tanke på veier/parkering etc.
Det er tenkt konsentrert og relativ høy arealutnyttelse med bladet formål sentralt på
eiendommen med både næring, bespisning, arbeidsplasser, kultur, turisme/reiseliv,
fritidstilbud i kombinasjon med boligformål i nær tilknytning til grøntområder og
turområder.
Bebyggelse i utkanten er tenkt «forsiktig» plassert i terreng og omgivelser noe som
reduserer inngrep i naturen og behovet for for eksempel deponier til overskuddsmassene
Det er lagt stor vekt på å utvikle «Maudheim» som en lokal og regional attraksjon med
muligheter for økt næringsliv, bespisning, turisme og med et mulig utdanningsformål.
Infrastruktur samlokaliseres og det tenkes innovative løsninger for parkering og vedlikehold
av både sykler og biler.
Det legges vekt på friluftsaktiviteter
med mulighet for kajakk-klubb, båtklubb etc i
tilknytting til «Maudheim» og verkstedlokaler, noe som fremmer et attraktivt og
aktivitetsfremmet tettsted.
Bygge hensiktsmessig i soner med fare for flom/ras, stormflo etc.

Stoppe klimaendringene
•
•
•
•
•
•
•
•

Det forutsettes fossilfri byggeplasser
I størst mulig grad bruk av prefabrikkerte elementer
Tilrettelegging for gående- og syklende trafikanter. God tilrettelegging for el.-kjøretøy.
Utvikling i nær tilknytting til Tofte lokalsenter og i tilknytting til Sagene nærsenter bidrar til
redusert bilbruk
Samlokalisering av funksjoner med nye arbeidsplasser, boliger og rekreasjonsområder gir
korte avstander og reduserer behov for transport.
Bebyggelsesstrategi som reduserer inngrep i naturen
God overvannshåndtering gjerne i kombinasjon med regnbed/stedlige planter etc.
Utforme identitetsskapende områder for brukere og beboere fører til større interesse og
omsorg for området. Noe som igjen skaper en åpen og raus kultur hvor brukere og beboere
tar godt vare på området.

God helse
•

Boliger i nær tilknytting til natur og rekreasjonsområder bidrar til god helse. Det er i tillegg
ønskelig å skape boligkvaliteter som forsterker dette i hver enkelt bolig. Kan gjelde både
fritidsboliger og helårsboliger

3

God utdanning

•

Mulighet for å bruke «Maudheim» museumet med båten Maud i undervisningssammenheng.
Det legges også opp til verksteder tilknyttet båtdrift som kan benyttes i
undervisningssammenheng og annen samskaping.

Innovasjon og infrastruktur

•

Utvikling av «Maudheim» til å bli et flerfunksjonelt og levende sted for reiseliv, lokalt og
regionalt hvor både håndverkstradisjon, undervisning, aktiviteter, festivaler etc kan
utvikles.

Samarbeid for å nå målene

•

Det er ønskelig med et tett samarbeid med kommune og lokale krefter hvor involvering
anses som en viktig faktor for god utvikling i arbeidet med å skape området.

Arealinnspillet og forholdet til kommunens senterstruktur
vekstområdene

og de prioriterte

Tofte er i utkastet til kommuneplanen definert som et lokalsenter. Sagene er videre i planen
definert som et nærsenter, og både Tofte og Sagene med områdene syd for Sagene er definert
som et prioritert vekstområde.
Arealinnspillet er i tråd med kommuneplanens strategi for transportstruktur og vekstområder.
Tofte og Sagene ligger langs buss-traséen syd på Hurumlandet, og vil foreløpig være avhengig
av bilbruk. Den skissert utviklingen i tråd med etablerte senterstrukturene og i prioriterte
vekstområder gir korte avstander og reduserer bilbruk. Det legges til rette for bilbruk på en
bevist og hensiktsmessig måte med god tilrettelegging for el-bil, med mulighet for kollektivbil
etc.

Presentasjon av arealinnspillet
Bakgrunn og hensikt
Det er ønskelig å utvikle området rundt Marmorveien til et helhetlig området med kultur,
næring, bolig og fritidsaktiviteter i tråd med overordnede mål og strategier i kommuneplanen.
Det er videre ønskelig å øke utnyttelsen som igjen danner grunnlag for økt næringsaktivitet og
arbeidsplasser. Det er svært ønskelig å utvikle «Maudheim» til et museums-/undervisnings/verkstedstilbud som øker stedets identitet og turismenæring i tråd med stedets historie.
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Beskrivelse av de ulike områdene i arealinnspillet
Pollen

«Maudheim»:
Maud i rektangulært enkelt glassmonter, ikke en aktiv form. Maud mest mulig synlig, belyst.
Tilliggende informasjonssenter og maritime/verksteds/undervisningsfunksjoner
som moderne
versjoner av enkle brygge/havnebygg. Mindre plasser, gater og vannspeil i mellom.
Nordre del:
Større butikkareal, ca 2000 m2 i 1. etg. Adkomst /parkering mot nord. Servering ut mot pollen.
Rekkehus på taket av næringsarealet (2. og 3. etasje. Utvendig adkomst via felles
heis/trapperom.
Østre del:
Handel/servering i 1. etasje
Rekkehus i 2. og 3. etasje, utvendig svalgang mot øst ved elven. Felles heis trapperom
De tre bygningsområdene forbindes med en generøs strandpromenade mot pollen i syd som
tillater utvendig butikk/servering.

Friområdet mot nord:
Opparbeides parkmessig, omkranset av vann: elven mot øst, sandstrand mot pollen i sydvest,
del av pollen trekkes også inn mot området i sørøst.
Parken rommer lekeplasser, ballbane etc. Noe parkering og kjøreadkomst til matbutikk.
Rabbene.
Farget grå på soneplan.
Disse strekker seg fra flaten ved idrettsplassen ned mot sjøen. Fremstår som forhøyninger i
terrenget med "glover" mellom. Vi foreslår å bevare offentlig tilgjengelighet (adkomst til
strand) og eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad i "glovene, mens Rabbene
bebygges i rekker av sammensatte boliger som strekker seg mot sjøen og gir gode siktforhold
for bakenforliggende bebyggelse. Husene er tenkt i to etasjer med ettplansleiligheter. (kan
også fungere som rekkehus over to etasjer) planene er sideveis forskjøvet minimum to meter
slik at hver bolig får et fritt utsyn mot sjøen. Leiligheter i første etasje har terrasse på terreng.
Leilighet i annen etasje har takterrasse.
Prinsippet er fleksibelt mht høydeforskjeller i terrenget, kan trappes i varierende grad i snitt og
plan. Hver enhet bør ha et generøst glasshjørne med utsikt mot sjøen. Bygningsrekkene ligger
også så langt fra hverandre at det vil være gode kveldsolforhold.
Enkeltbyggene er tegnet 10x10 meter.
Flaten
Farget rød på soneplan.
Dette området strekker seg fra idrettsplassen og østover mot småbåthavnen, på sjøsiden av
eksisterende vei.
Vi tenker oss i prinsippet bebyggelsen her basert på samme grunnform som på Rabbene, men
samlet i u-formede tun hvor alle enheter har sikt mot sjø ned via "glovene". Bebyggelsen her er
også tenkt generelt i to etasjer for ikke å skjerme for bakenforliggende bebyggelse.
Tunene kan ha en sosial karakter som kompenserer for manglende lokale landskapskvaliteter i
dette området, spesielt idrettsplassen. Det kan være mulig å flytte trær fra omkringliggende
områder hit. Bebyggelsen er tenkt i to etasjer, hvor enkelte volumer kan trekkes opp i tre-fire
etasjer som tårn, for å variere de samlede volumene.
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Skråningen
Farget gul på soneplan.
Her er det foreslått frittliggende eneboliger over en eller to etasjer avhengig av terrengfall.
Plasseringen som er vist nå er noe tilfeldig, men må tilpasses lokale terrengforhold nennsomt i
detalj. Tettheten bør ikke være større enn at de fremstår med egne generøse tomter og ikke
skjermer for hverandre verken med hensyn til utsikt eller sol. Husene er tenkt å ha et lett
uttrykk, med eksponerte konstruksjoner og hvelvede takformer. "Bungalower". De er tenkt
fundamentert på søyler der hvor ikke underetasje er sprengt inn i terrenget, og eksisterende
svaberg og verdifull vegetasjon bør bevares i så stor grad som mulig.
Breddene er vist som syv meter, lengden varierer med terrengfall og er generelt kortere når
boligene er to etasjer. Størrelser fra ca 100 til 200 m2 +.
Bratta
Farget grønn på soneplan.
Dette er soner i den bratteste delen av området hvor det er gode sol- og utsiktsforhold og ikke
for bratt for en terrassert bebyggelse i enkelte smale striper. Plassering må vurderes nøye, nå
noe tilfeldig plassert.
En eventuell bebyggelse her kan være et spennende supplement i helhetsplanen, men bør
begrenses med hensyn til fjernvirkningen. Bebyggelsen er tenkt som smale lameller med
terrasserte boliger, vist tre leiligheter over hverandre hvor nederste har en underetasje med
tilgang til terreng. Pergolaer vil skjerme for sol og innsyn til nabo nedenfor, samtidig som
uttrykket vil spille sammen med det lette uttrykket i eneboligbebyggelsen nedenfor i
terrenget.
Viste antall boliger i situasjonsplan: ca. 200 stk., snitt størrelse brutto ca 100 m 2.

Beliggenhet og størrelse
Eiendommen utgjør ca. 53,9 daa.
Området som tenkes utviklet ca. 12,0 daa

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

6

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

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.
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Eiendoms- og eierforhold
Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

335/127

Marmorveien, 3482 Tofte

Tandberg Eiendom AS

Dagens arealbruk
I dag benyttes deler av eiendommen som småbåthavn, parkering, båtopplagring og ballplass,
og er starten til på et stort naturområde med turterreng.

Prinsipper for vern
Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema

Hva

Avstand

Kulturminner/kulturmiljøer

Nei

Biologisk mangfold

Er delvis kartlagt i
forbindelse med
tidligere
regulering av
området. Dette
må kartlegges
videre i
planarbeidet.

Vassdrag

Tofte-elva

Tett på

Marka

Delvis

Tilliggende

Strandsonen

100-metersbelte.
Tillatt boliger i
gjeldende
regulering der i
dag. Dette
området tenkes
utvidet til
naboliggende
bebyggelse.

Matjord

Nei
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Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Pollen ligger på
grunn som
tidligere er
benyttet til
båthavn, og deler
av flaten og
rabbene er
allerede regulert
til boliger.
Vi kultiverer og
fremhever
kvaliteter

Opprettholdes
som friområde.
Eksisterende
vegetasjon og
landskap bevares
i størst mulig
grad.

Friluftsområder

Utbyggingsområdets

Omkringliggende

Delvis

Øker
tilgjengeligheten
til turområder og
tilliggende
støttefunksjoner

beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Området inngår i nærmeste nærsenter
(Sagene). Avstand = 0m
Gangavstand til nærmeste lokalsenter
(Tofte) = 2200m

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Kjøreavstand til nærmeste nærsenter =
0km
Kjøreavstand til nærmeste lokalsenter
(Tofte) = 2.2km

Adkomst fra offentlig veg

Vestre Strandvei

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

Sagene ca. 400m. Gang- og sykkelvei e.l.
opparbeides i området og planlagt
tilliggende

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

Umiddelbaravstand

Avstand til strandsonen

Tilliggende

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

2300m. Gang- og sykkelvei e.l.
opparbeides i området til Sagene
busstopp. Derfra ferdig opparbeidet
gang-/og sykkelsti.

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

3200m. Gang- og sykkelvei e.l.
opparbeides i området til Sagene
busstopp. Derfra ferdig opparbeidet
gang-/og sykkelsti.
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Ikke relevant

Nærområdet
Stort naturpotensiale, og ledige arealer for bebyggelse. Identitetsskapende
nærområdet i form av eldre industrianlegg.
Behov for sosial og teknisk infrastruktur

kulturminner i

må kartlegges i det videre planarbeidet.

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

Tema

Avstandtil fareområdei
området

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

ja

Utredesi det videre
planarbeidet

Grunnforhold

ja

Utredesi det videre
planarbeidet

Overvann/flom

ja

Utredesi det videre
planarbeidet

Flo

ja

Utredesi det videre
planarbeidet

Bebyggelse og utnyttelse
Samlet arealutnyttelse ca. 26.000m2, derav 6.000m2 næring (handel, undervisningsbygg,
utstilling, servering, verksted og kontro) og 20.000m2 bolig. Det er i innspillet lagt inn ca 200
boligenheter.
Trafikk og adkomst
Uendret atkomstsituasjon. Gang- og sykkelvei planlegges i området. Utredes i det videre
planarbeidet.

Terreng
Se vedlagt plan og illustrasjoner, vedlegg 4.

Tidsperspektiv
Godkjent reguleringsplan innen 3 år. Påfølgende realisering.

Økonomi
Ja
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Vedlegg

1. Arealinnspill med grunnkart
2. Arealinnspill med kommuneplankart
3. Arealinnspill med reguleringsplan
4. Plan og illustrasjoner
5. Forslag til arealinnspillavgrensning
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|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

2 / 15

BRATTA
CA 18 LEILIGHETER
(TERRASSEHUS)
BTA CA 2.700 m 2
TERRASSERTE
LEILIGHETER 1 PLAN

SKRÅNINGA
CA 26 BUNGALOWER
BTA CA 2.300 m 2
1-2 ETG.

POLLEN
ØSTRE

POLLEN
NORDRE

MAUDHEIM

POLLEN
BOLIG: 20-30 BOLIGER
BTA CA 2000 m 2 2
2-3 ETG.
NÆRING: HANDEL,
UNDERVISNING, UTSTILLING, SERVERING,
VERKSTED, KONTOR
BTA CA 6000 m 2 2
1-2 ETG.

FLATEN OG RABBENE
CA 130 LEILIGHETER
BTA CA 13.000 m 2
2-3 ETG.

SI TU ASJO N SP L AN

1: 20 0 0

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

3 / 15

PARKERING UNDER
TERRENG

P

P
P

P

P

P

P

P
P

P

P

PAR KE RI N G

D I AGRAM M ATI S K P L AN 1: 20 0 0

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

4 / 15

POLLE N / M AU D H E I M

FU GLE PE R SPE K TI V FR A VAN N

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

5 / 15

M AU D H E I M

F U GL EP E RS P E K TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

6 / 15

POLLE N / M AU D H E I M

FU GLE PE R SPE K TI V FR A L AN D

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

7 / 15

P O LLE N / M AU D H E I M

P E R S P EK TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

8 / 15

FL ATEN E / R AB B EN E

P E RS P E K TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

9 / 15

FL ATEN E / R AB B EN E

SK I SSE

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

10 / 15

FL ATEN E / R AB B EN E

P E RS P E K TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

11 / 15

SKR ÅN I N GA

SK I SSE

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

12 / 15

SKR ÅN I N GA

P E R S P E K TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

13 / 15

B R ATTA

SK I SSE

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

14 / 15

B R ATTA

P E R S P E K TI V

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

|

TANDBERG EIENDOM AS

|

15.09.2020

|

VEDLEGG 04

|

15 / 15

