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Vibeke Solberg
Høgdaveien 48
1482 Nittedal Oslo, 31.08.2020

Innspill til Asker kommunes kommuneplan angående kyststien Tofte –Rødtangen –Holmsbu,
fortetting og sprenging.

Kyststien

Vi har hytte i Holmsbu, i Bugtegaten 35, en hytte som har vært i vår familie i tre generasjoner. Dette
er vårt ferieparadis, med rolige omgivelser, dyr-og fugleliv og fantastisk vegetasjon.

De siste årene har flere av våre hyttenaboer bygget nye hytter, noe som har medført mye
anleggsarbeid. Vi har gått med på at kyststien utenfor vår tomthar vært omgjort til midlertidig vei i
byggeperiodene. Nå er disse periodene over for lengst, men veien er ikke tilbakeført til sti. Våre
naboer har, gjennom grunneier, ønsket å gjøre stien om til permanent vei, men har fått negativt svar
på dette fra tidligere Hurum kommune.

Våre naboer hevder det ikke er tilstrekkelig med parkeringsplasser, og ønsker seg av den grunn vei. Vi
ser at den felles parkeringsplassen nesten alltid har ledige plasser, og her disponerer hver hytte sin
parkeringsplass. Vår vurdering er derfor at det er tilstrekkelig med parkeringsmuligheter for alle som
har hytter i området.

Vi mener at denne delen av kyststien bør forbli uberørt avflere grunner. Det viktigste er at en sti er
hyggeligere for flere, og atvegetasjonen kan få vokse uten forstyrrelser. I tillegg gir en sti et fredelig
og trygtmiljø. Vi ser også at denne lille stistumpen er det som hindrer gjennomkjøring
Bugtegaten/Holmsåsen, og ser med skrekk på trafikkøkningen dersom det åpnes for å gi
dispensasjoner.

Vi har vært i kontakt med grunneier, Kristin Blichfeldt, flere ganger for å få en oppklaring om når
stien skal tilbakeføres til sti, men har ikke fått klare svar. Nå håper vi at Asker kommune tar tak i
dette når kommuneplanen skal revideres.

Fortetting

Noe annet vi har observert de seneste årene, er den voldsomme fortettingen som har skjedd i
området. Vi som har hytte ned mot sjøen opplever stadig større vannføring fra bekkene, og har
forundre ossover at Hurum kommune har ønsket å belaste miljøet så voldsomt over kort tid.

Også i år har grunneierne i området søkt om å legge nye tomter ut for salg. Når tomtene
tilgjengeliggjøres for bygging, blir alt av vegetasjon fjernet. Vi ser for oss at dette er belastende for
allerede eksisterende hytter lengre ned, vannføringen og artsmangfoldet i området.



Sprenging

I forbindelse med nevnte utbygging og riving av eksisterende hytter, har det de seneste årene blitt
gitt tillatelse til å sprenge. Vi opplever dette som en nærmest grotesk inngripen i naturen; man gjør
uopprettelige skader på et område.

For oss henger de tre ovennevnte innspillene sammen. Sprengingen og nybyggingen gjør at områdets
særpreg forringes og utsettes for større belastning. Kyststien blir mer og mer preget av vei, svære
nybygg og sprengte eiendommer. Artsmangfoldet skyves ut for å tilfredsstille menneskets behov for
mye plass. Vi håper Asker kommune ser byggeplaner og miljøplaner i en større sammenhengenn det
vi opplever at Hurum kommune har gjort de seneste årene.

Den gule linjen markerer den lille delen mellom Bugtegaten og Holmsåsen som 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

Vennlig hilsen
Vibeke og Espen Solberg
Bugtegaten 35, Holmsbu

https://www.google.com/maps/place/3482+Tofte/@59.5643478,10.4293287,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4641492d5c8f7919:0x54b7f7b28028d8c2!8m2!3d59.5416615!4d10.5575286
https://www.google.com/maps/place/3482+Tofte/@59.5643478,10.4293287,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4641492d5c8f7919:0x54b7f7b28028d8c2!8m2!3d59.5416615!4d10.5575286
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Dette dokumentet sendes elektronisk til post@asker.kommune.no

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

Husebykollen, 31.07.2020

Høring: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel.
Innspill til planprogrammet.

Husebykollen Hytteeierforening viser til
https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder det inviteres til å gi innspill til
forslag til planprogram for Kommuneplan for Asker 2020–2032 Arealdelen.

Vi refererer til vårt innspill til kommuneplanens samfunnsdel, datert 28.02.2020: Høring:
Kommuneplanens samfunnsdel. Innspill til planen (vedlagt).

Kommentarene i det følgende tar hensyn tilvedtakene i formannskapet 12.05.2020.

Om planprogrammet
Bærekraftmålene
I forslaget til planprogram side 6 anføres det at

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

Som anført i vårt innspill til kommuneplanens samfunnsdel, er det vanskelig å se «en rød tråd»
fra FNs bærekraftsmåltil denne planens handlingsdel. I forslaget til planprogram for arealdelen
er FNs bærekraftsmålheller ikke tydeliggjort, selv om prinsippene for vern (side 13) kan leses
som implementering av bærekraftmål nr. 15.

Vi savner konkrete koblingertil bærekraftmålene i plandokumentene, slik at den «røde tråden»fremstår
tydeligere.

Vern av natur, kultur og landskap
Planprogrammets prinsipper for vern lover bra, og forhåpentligvis vil prinsippene følges i
konkrete saker der næringsinteresser fremmes på bekostning av natur, kultur og landskap. Det er
derfor viktig at fagutredninger og temakart ikke blir stående som separate «øyer», men at
utredninger og kart klarer å fremvise f.eks. kombinasjoner avverneinteresser som angår både
natur, kultur og landskap. Det kan være områder som har verneverdige naturtyper, natur-
mangfold, kulturminner og turområder som hver for seg kan betraktes som av mindrebetydning,
men som tilsammen gjør området betydningsfullt og dermed krever vern.

Vi foreslårat planprogrammet legger til rette for en helhetlig vurdering av områdersulike verneaspekter som
tilsammen gjør området betydningsfullt og dermedkrever vern.

mailto:post@asker.kommune.no
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Hytteeierforeningens anliggende
Husebykollen Hytteeierforening organiserer17 eiere av fritidsboligerpå Husebykollen i Filtvet.
Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/frilufts-
miljø i området Husebykollen samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen,
pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Foreningens medlemmer eier fritidsboliger i Husebykollen og har naturlige interesser i sterk
motsetning til det nærliggende åpne steinbruddet(råstoffutvinning) som med utvidelser vil rasere
og ødelegge natur, landskap og kulturminner –og er til skade for friluftsliv, rekreasjonog
naturopplevelser.

Vi er kjent med at det pågåret arbeidmed reguleringsplan for næringsområdet, samtidig som
sprengning og masseuttak pågår. Ipåvente av den varslede strategiplan for masseforvaltning som
formannskapet 12.05.2020 vedtok utarbeidet, vil Hytteeierforeningen anmode om at tiltakshavers
utvidelser av steinbruddet stanses og reguleringsplanarbeidet settes på vent.

Denne anmodningener basert på forhåpningenom at en strategiplan for masseforvaltningog
råstoffutvinning vil kunne resultere i en annen arealdisponering enn den foreliggende, dvs. bruk
av LNF-definisjonen. En tilbakeføring til LNFvil konkretisere og virkeliggjøre kommunens
prinsipper for vern.

Planprogrammet for arealdelen børstadfeste at arealdisponeringene foretatt av de tidligere tre kommuner skal
revurderes slikat de oppdateres med den nye kommunens prinsipper for vern.

Med vennlig hilsen,

Kjell Sollund Åge Borg-Andersen
Styreleder Epost: aageba@coherence.no
Husebykollen Hytteeierforening
Organisasjonsnummer 918 121 927
Epost: post@husebykollen.org

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

mailto:aageba@coherence.no
mailto:post@husebykollen.org


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 kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Åge Borg-Andersen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representerer: Husebykollen Hytteeierforening
Adresse:Oreveien 10, 3440 Røyken
Telefon:92014107
E-post: aageba@coherence.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

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

område i
Husebykollen.

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

På de påfølgende sider er det kopiert inn Innspill til kommuneplanens arealdel: Arealbruk i og ved
Husebykollen, Filtvetfra Husebykollen Hytteeierforening.

Innspillet har referanse til vedlegg som medfølger pdf-versjonen av dokumentet som sendes til
post@asker.kommune.noog kommuneplanen@asker.kommune.no.

mailto:post@asker.kommune.no
mailto:kommuneplanen@asker.kommune.no


Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Husebykollen, 28.08.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel.
Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet

Vi viser til https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder det inviterestil å gi
innspill til Kommuneplan for Asker 2020–2032 Arealdelen.

Vi vil med dette innspillet følge opp, og referere til, vårt innspill til kommuneplanens samfunnsdel,
datert 28.02.2020: Høring: Kommuneplanens samfunnsdel. Innspill til planen(vedlagt, Vedlegg 1) og
innspillet til Planprogrammet for kommuneplanens arealdel, datert 31.07.2020 (vedlagt, Vedlegg 2).

Innspillet
Når Asker kommune nå skal utatbeide kommuneplanens arealdel, foreslår vi at kommunestyret
vedtar tilbakeføring til LNF avet nærmere angitt område av Husebykollen i Filtvet som i 2015 ble
omdefinert til næringsområde. Området hadde inntil 2015 arealformål LNF, men ble omgjort til
arealformål næring/råstoffutvinning med formål masseuttak. Resultatet er at det nå planlegges for
et steinbrudd på nærmere 200 mål i areal og en dybde på opptil 75 meter, dvs. en skogkledd ås
omgjort til et skremmende stort, dypt krater.

Dette vil være en irreversibel ødeleggelse av et verdifullt område, i konflikt med forhold knyttet til
både natur, kultur, miljø og friluftsliv. I området finnes viktige naturtyper og kulturminner fra 1700-
tallet, og turstier langs spor etter denne virksomheten. Ved en tilbakeføring til LNF vil disse
verdiene kunne bestå for ettertiden, og Asker kommune vil berømmes for å ha forhindret
uopprettelige miljøskader.

Det er bl.a. med referanse til Kommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelenvi håper på at
innspillet tas til 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 støtter oss også til Forslag tilPlanprogram, Kommuneplan Asker kommune 2020–2032som inneholder
prinsipper for vernsom bør få direkte betydning for planlegging av hvordan arealer med spesiell
natur og kulturminner skal ivaretas.

I det følgende redegjøres det nærmere for forslaget, dets bakgrunn og for konsekvensene dersom
forslaget ikke tas hensyn til.

Bakgrunn
Husebykollens plassering i geografien fremgår av kart og bilde nedenfor.

I 1968 ble detetablert tomter for fritidsboliger i Husebykollen, og de første boligene i området ble
oppført i 1969/1970. Ca. 20 år tidligere (1947) ble det startet opp et steinbrudd ved «foten» av
Husebykollen, men da fritidsboligene ble oppført, var det ikke aktivitet i bruddet. Man fikk da
forståelse fra grunneier om at driften ikke ville komme til å bli gjenopptatt.

https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdel


Det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

Noen få år etter oppføring av de første fritidsboligene, ble driften i steinbruddet startet opp igjen
(ca. 1973) i regi av Juve Pukkverk AS, med adresse Svelvik. I Hurum kommunes kpl/arealdelen for
2007–2019 er det avsatt et område for råstoffutvinning som vist i figur 1 (brunfarget felt).

Ved revisjon av kpl/arealdelen i 2015, ble området for råstoffutvinning etter innspill fra Juve,
utvidet fra ca. 60 mål til ca. 240 mål, dvs. en utvidelse ca. 179 mål på bekostning av LNF-området,
se figur 2.

Figur 1: Brunfarget felt: Opprinnelig næringsområdefor Figur 2: Brunfarget felt: Næringsområde for for
råstoffutvinning (kpl 2007). råstoffutvinning (kpl 2015).

I forbindelse med kravet om driftskonsesjon iht. Lov om erverv og utvinning av mineralressurser
(mineralloven), utarbeidet Juve Pukkverk AS/Hurum Pukk AS i 2012 en driftsplan for masseuttak
basert på et område som er tegnet inn med svart strek i Figur 2, altså et område som er vesentlig større
enn det kommuneplanen fra 2007 ga tillatelse til. Driftsplanen som lå til grunn for Direktoratet for
mineralforvaltnings konsesjon, foregrep således et vedtak i Hurum kommune som først kom i
2015.1 Det er altså tatt ut masse utenfor tillatt område.2

Figur 3 gir et inntrykk av hvordan terreng og natur er ødelagt allerede med dagens aktivitet. På
tross av at virksomheten har pågått i en årrekke, og resultert i et omfattende brudd, finnes det ingen
reguleringsplan for området, slik pbl § 12-1 pålegger for «....tiltak som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn».

1 Bl.a. på denne bakgrunn har Hytteeierforeningen påklaget vedtaket om driftskonsesjon.
2 Det vises i denne forbindelse også til kommunens rapport fra inspeksjonstilsyn 06.08.2020 og RHA 18.08.2020. Se
også vedlegg 3.
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Figur 3: Dronefoto av steinbruddet i Husebykollen, 13.05.2018.

I figur 4 nedenfor har vi forsøkt å gi et inntrykk av hva den planlagte steinbruddvirksomheten, som
ble muliggjort ved at kpl av 2015 omgjorde et stort LNF-område til næringsområde med formål
råstoffutvinning, vil bety for landskapet og omgivelsene. Illustrasjonen er basert på områdekart og
informasjon mottatt i forbindelse med reguleringsplanarbeidet (se neste avsnitt).

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

Vedtaks-status
Virksomheten som planlegges i Husebykollen fordrer reguleringsplan, og den 11.06.2019 vedtok
Hurum kommunestyre planprogrammet for reguleringsplanen således3:

«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 Saksprotokoll i Hurum kommunestyre -11.06.2019



Utviklingen av reguleringsplanen foretas av Juve Pukk AS/Hurum Pukk AS.4

Hytteeierforeningen er gjort kjent med at det nå pågår en dialog mellom tiltakshaver og Asker
kommune for å avklare alternativer som grunnlag for konsekvensutredningen og reguleringsplanen.
Dette arbeidet bør stanses i påvente av den nye kommuneplanen og den varslede strategiplan for
masseforvaltning (ref. formannskapets møte 12.05.2020), sak 77/20.

Konfliktområder
Råstoffutvinningen og massedeponeringen i Husebykollen iht. arealplanen fra 2015 og den
reguleringsplanen som er under utarbeidelse i regi av Juve Pukk AS/Hurum Pukk AS, er i direkte
konflikt med forhold knyttet til natur, kultur, miljø og friluftsliv.

Verneverdig natur
I Husebykollen innenfor området planlagt for råstoffutvinning, se figur 5 nedenfor, har Miljø-
direktoratet i området med edelløvskog registrert naturtyper med bl.a. rødlistede arter, dvs. arter
som naturvernmyndigheten mener bør beskyttes. Disse artene finnes innenfor 2 felt:

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

Felt1: Husebykollen: Ca. 65 mål dominert av «rik edellauvskog», som inneholder et forholdsvis rikt
artmangfold med arter som barlind, ask og alm. Feltet er stedvist rikt med arter som blåveis,
skogsvingel, myske, kantkonvall, hengeaks, svarerteknapp, sanikel, liljekonvall, lundgrønaks og
junkerbregne. Lokaliteten har god dekning av den truede naturtypen lågurt-eikeskog og er
klassifisert som «svært viktig».5

Felt2: Husebykollen bekkekløft: Ca. 35 mål med rødlistede treslag som alm og ask. Lokaliteten har
innslag av boreale løvtrær som ask, alm, lind, eik og hassel, og er stedvis artsrikt med arter som
trollurt, firblad, myske, blåveis, vårerteknapp, svarterteknapp, markjordbær, kantkonvall, lundkarse,
skogsvingel, leddved, samt høgstauder som vendelrot, springfrø og trollbær. Lokaliteten er variert
med en rekke vegetasjonsstyper og er klassifisert som «viktig».6

4 Som et apropos til tiltakshavers planer vises det til oppslaget i RHA 18. august 2020 om tilsyn utført av Asker
kommune 6. august 2020, og 343/75 Tilsynsrapport —Mulig ulovlig uttak av råstoffmaterial Husebyveien. Tiltakshaver: Hurum
Pukk AS og 343/75 Stoppordre —Mulig ulovlig uttak av råstoff Husebyveien. Tiltakshaver: Hurum Pukk AS (11.08.2020). Se
også Vedlegg 3.
5 Miljødirektoratet naturtype_id=BN00106564 Husebykollen.pdf
6 Miljødirektoratet naturtype_id=BN00106529 Husebykollen.pdf



Her er altså allerede naturmangfoldet kartlagt, og siden Asker kommune i kpl/samfunnsdelen har
«heist naturfanen», bør slik naturødeleggelse som beskrevet ovenfor ikke kunne tillates.

Kulturminner
I Husebykollen er det spor av gruvedrift fra 1700-tallet da Moss Jernverk drev utvinning av
jernmalm i området. De synlige sporene er i form av dagbrudd, malmhauger og steinsatte stier og
steinsatt kjerrevei, se «kulturminnekartet» i figur 6 nedenfor.

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

(Se Vedlegg 4 for beskrivelser)

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.



På den bakgrunn har vi i brev av 31.12.2018 kontaktet daværende fylkesmann i Buskerud, og fått
tilbakemelding om at det skal foretas kulturminneregistrering i området. I brevet har vi beskrevet
enkelte kulturminner i detalj, noe vi ønsker å formidle til kommunen, se Vedlegg 4.

Kulturminnene vil bli ødelagt og forsvinne for ettertiden dersomsteinbruddet utvides som vist i
«kulturminnekartet»(figur 6).

Områdets geologi og natur er dessuten spesiell, og i en rapport fra Institutt for Geofag, UiO
(2017), er Husebykollen på listen over «severdige lokaliteter» under overskriften «Norsk
geoturisme».7

Asker kommune har i kpl/samfunnsdelen «lovet» å bidra til ivaretagelse av kulturminner, og bør
derfor stanse de planlagte ødeleggelsene. Det foreslås isteden at kommunen tilrettelegger for
kulturopplevelser i området med kartplansjer og opplysningsskilt.

Miljø og friluftsliv
Råstoffutvinning i Husebykollen betyr fjerning av all vegetasjon («avdekking»), boring i fjell,
sprengning av fjell, pigging i fjell, knusing av fjell til pukk i store støyende knuseverk, pålessing av
pukk, lastebiltransport, støv, støy.

Råstoffutvinning i Husebykollen betyr at det meste av en stor og markant ås ender opp som et
stort hull. Stier og kjerrevei for turfolket blir ødelagt. Edelskogen blir maltraktert.

Råstoffutvinning i Husebykollen betyr ødelagt natur og visuell forurensning. Fra toppen av kollen
har man utsikt langt ut i fjordgapet og helt til horisonten, og et krater nær ved utsiktspunktet vil stå
i ødeleggende kontrast til dette bildet.

I figur 7 har vi forsøkt å visualisere konsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte
steinbrudd-virksomheten. Det er å merke seg at det planlegges for massive uttak, også i dybden8:

• 75 meters høydeforskjell mellom høyeste punkt i bruddet og bunn-nivået;
• 16 meters høydeforskjell mellom innkjøring til bruddet og bunn-nivået.

Figur 7: Visualisering avkonsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte steinbrudd-
virksomheten.

Steinbrudd-og pukkverkvirksomheten som planlegges er i dyp konflikt med hensyn til støv-
forurensning, støyforurensning, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og landskap. En så
dramatisk ødeleggelse av åsen betyr at et helt økosystem vil bli utradert.

7 http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdfSeside 97.
8 Høydeangivelser er basert på tiltakshavers presentasjon for kommunen datert 02.07.2020.

http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdf


Konflikten understrekes ved at det utvidede uttaksområdet vil fjerne en stor del av veien Nedre
Husebykollen, som er adkomstvei til eiendommene i syd. At tiltakshaver planlegger anlegg av ny
hyttevei fra vest, betyr enda større konflikt med natur og kultur.

Konsekvensene for eierne av fritidsboligene er, i tillegg til sjenerende støy og støvnedfall, også tap
av eiendomsverdi.

Tilbakeføring til LNF-område
Hytteeierforeningen har tidligere foreslått et alternativt og begrenset uttaksområdesom vist i figur 8.

Dettevil bevare kulturminnene, naturmangfoldet, adkomstveien til eiendommene i syd, og slik at
skjermsonene utvides—og dermed at de største konfliktene unngås.

Et slikt begrenset alternativ vildekke et areal som går delvis inn mot adkomstveien Nedre
Husebykollen, men da med en sone øst for veien som skjermsone. Det er en kolle som ligger
mellom kote 150 og veien som vil gi en naturlig avgrensning. Forslaget innebærer en vesentlig
utvidelseav nåværende steinbrudd og bør sikre driften i lang tid fremover.

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

Forslaget innebærer at området vest for veien Nedre Husebykollen bevares og vil fungere som
hensynssone for bevaring av naturmiljø og kulturmiljø/kulturminner.9

Det foreslås atområdet vest for Nedre Husebykollen («restområdet»)tilbakeføres til LNF10 (som
var hele områdets formålskategorifør kommuneplanvedtaket i 2015). Da Hurum kommunestyre i
2015 omgjorde området fra LNF til næring, påviste vi at kunnskapsgrunnlaget var ufullstendigog

9 Pbl § 11-8c antas relevant her.
10 Ref. pbl § 12-5.



beheftet med feil, spesieltangående naturinngrep, naturmangfold og kulturminner.11 Vedtaket
dengang var såledesbasert på sviktende kunnskapsgrunnlag, noe som i seg selv vil være et viktig
argument for en slik tilbakeføring.

Oppsummert
Nåværende planer for råstoffutvinning (les: steinbrudd og pukkverk) i Husebykollen innebærer et
naturinngrep av svært store dimensjoner. Når Asker kommune uttaler i kpl/samfunnsdelen at den
vil verne økosystemer, reversere landforringelse og tap av biologisk mangfoldog ta vare på
verneverdig flora, bør dette bety at det settes en stopper for vandaliseringen i Husebykollen.

Vi ber kommunen benytte anledningen i forbindelse med utarbeidelsen av kpl/arealdelen ved å
tegne arealkategori-kartet for Husebykollen på nytt. Bruk av LNF-kategorien som foreslått vil
ivareta friluftsinteressene, fritidsboligeiernes interesser og beskytte natur-og kulturverdier i
området for fremtiden. Vi ber om at reguleringsplan-arbeidet i området settes på vent, og at
avdekking av jordsmonn og vegetasjon stanses umiddelbart.

Vi ber om at Asker kommune stanser de planlagte ødeleggelsene. Det foreslås at kommunen
tilrettelegger for kulturopplevelser i området med stikart, anvisningsskilter, kartplansjer og
opplysningsskilt om naturtyper og geologi, og om gruvedriften for 300 år siden, der frakt av malm
over fjorden til Moss Jernverk hadde betydning for lokalbefolkningen dengang.

Vi oppfordrer kommunen til å rette opp de feilgrep som i sin tid ble gjort, da et kommunalt vedtak
som åpnet for det store naturinngrepet gikk «under radaren».

Anledningen er NÅ, den vil ikke komme tilbake. Et fjell som er sprengt i småbiter er uerstattelig.

Med vennlig hilsen,

Kjell Sollund

Styreleder
Husebykollen Hytteeierforening

Epost: post@husebykollen.org; havseiler@gmail.com;aageba@coherence.no

Vedlegg:

1. Høring: Kommuneplanens samfunnsdel. Innspill til planen (Hytteeierforeningen, 28.02.2020).
2. Høring: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Innspill til planprogrammet(Hytteeierforeningen,

31.07.2020).
3. Opplysninger ifm. oppslag i RHA 18. august 2020 om Hurum Pukk AS. (Hytteeierforeningens brev

til Asker kommune,22.08.2020).
4. Kulturminner i Husebykollen, Hurum kommune. Forslag om registrering og vern av spor etter gruvedrift fra

1700-tallet som kulturminne(Hytteeierforeningens brev til Buskerud fylkeskommune, 31.12.2018).

*****

Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121927) organiserer17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet.
Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen
samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

11 SeInnsigelse/innspill til kommuneplanens arealdel for Husebykollen. (Hytteeierforeningens brev til daværende Hurum
kommune, 29.08.2016).

mailto:post@husebykollen.org
mailto:havseiler@gmail.com
mailto:aageba@coherence.no
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Dette dokumentet sendes elektronisk til post@asker.kommune.no

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Husebykollen, 28.08.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel.
Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet

Viviser til https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdelder det inviteres til å gi
innspill til Kommuneplan for Asker 2020–2032 Arealdelen.

Vi vil med dette innspillet følge opp, og referere til,vårt innspill til kommuneplanens samfunns-
del, datert 28.02.2020: Høring: Kommuneplanens samfunnsdel. Innspill tilplanen(vedlagt, Vedlegg 1)og
innspillet til Planprogrammet for kommuneplanens arealdel, datert 31.07.2020(vedlagt, Vedlegg 2).

Innspillet
Når Asker kommune nå skal utatbeide kommuneplanens arealdel, foreslår viat kommunestyret
vedtar tilbakeføring til LNF av et nærmere angitt område av Husebykollen i Filtvet som i 2015
ble omdefinert til næringsområde. Området hadde inntil 2015 arealformålLNF, men ble omgjort
til arealformålnæring/råstoffutvinningmed formål masseuttak. Resultatet er at det nå planlegges
for et steinbruddpå nærmere 200 mål i areal og en dybde på opptil 75 meter, dvs. en skogkledd
ås omgjort til et skremmende stort, dypt krater.

Dette vil være en irreversibel ødeleggelse av et verdifullt område,i konflikt med forhold knyttet
til både natur, kultur, miljø og friluftsliv. I området finnes viktige naturtyper og kulturminner fra
1700-tallet, og turstier langsspor etter denne virksomheten. Ved en tilbakeføring til LNF vil
disse verdiene kunne bestå for ettertiden, og Asker kommune vil berømmes for å ha forhindret
uopprettelige miljøskader.

Det er bl.a. med referanse tilKommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelenvi håper på at
innspillet tas til 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 støtter oss også til Forslag tilPlanprogram, Kommuneplan Asker kommune 2020–2032som
inneholder prinsipper for vernsom bør få direkte betydning for planlegging av hvordan arealer
med spesiell natur og kulturminner skal ivaretas.

I det følgende redegjøres det nærmere for forslaget, dets bakgrunn og for konsekvensene dersom
forslaget ikke tas hensyn til.

Bakgrunn
Husebykollens plassering i geografienfremgår av kart og bilde nedenfor.

I 1968 ble det etablert tomter for fritidsboliger i Husebykollen, og de første boligene i området
bleoppført i 1969/1970. Ca. 20 år tidligere (1947) ble det startet opp et steinbrudd ved «foten»
av Husebykollen, men da fritidsboligene ble oppført, var det ikke aktivitet i bruddet. Man fikk da
forståelse fra grunneier omat driften ikke ville komme til å bli gjenopptatt.

mailto:post@asker.kommune.no
https://www.asker.kommune.no/kommuneplanensarealdel
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Det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

Noen få år etter oppføring av de første fritidsboligene, ble driften i steinbruddet startet opp igjen
(ca. 1973) i regi av Juve Pukkverk AS, med adresse Svelvik. I Hurum kommunes kpl/arealdelen
for 2007–2019 erdet avsatt et område for råstoffutvinning som vist i figur 1 (brunfarget felt).

Ved revisjon av kpl/arealdelen i 2015, ble området for råstoffutvinning etter innspill fra Juve,
utvidet fra ca. 60 mål til ca. 240 mål, dvs. en utvidelse ca. 179 målpå bekostning av LNF-
området, se figur 2.

Figur 1: Brunfarget felt: Opprinnelig næringsområdefor Figur 2: Brunfarget felt: Næringsområde for for
råstoffutvinning (kpl 2007). råstoffutvinning (kpl 2015).

I forbindelse med kravet om driftskonsesjon iht. Lov om erverv og utvinning av mineralressurser
(mineralloven), utarbeidet Juve Pukkverk AS/Hurum Pukk AS i 2012 en driftsplan for masse-
uttak basert på et område som er tegnet inn med svart strek i Figur 2, altså et område som er vesentlig
større enn det kommuneplanen fra 2007 ga tillatelse til. Driftsplanen som lå til grunn for Direktoratet
for mineralforvaltnings konsesjon, foregrep således et vedtak i Hurum kommune som først kom
i 2015.1 Det er altsåtattut masse utenfor tillatt område.2

Figur 3 gir et inntrykk av hvordan terreng og natur er ødelagt allerede med dagens aktivitet. På
tross av at virksomheten har pågått i en årrekke, og resultert i et omfattende brudd, finnes det ingen
reguleringsplan for området, slik pbl § 12-1 pålegger for «....tiltak som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn»

1 Bl.a. på denne bakgrunn har Hytteeierforeningen påklaget vedtaket om driftskonsesjon.
2 Det vises i denne forbindelse også til kommunens rapport fra inspeksjonstilsyn 06.08.2020 og RHA 18.08.2020. Se
også vedlegg 3.

https://kommunekart.com/
www.google.no/maps/

Storsand
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Rød linje

LNF

Fritidsboliger

Fritidsboliger

Fritids-
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Kpl 2007 Kpl 2015



HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006

Side3of 8

Figur 3: Dronefoto av steinbruddet i Husebykollen, 13.05.2018.

I figur 4 nedenfor har vi forsøkt å gi et inntrykk av hva den planlagte steinbruddvirksomheten,
som ble muliggjort ved at kpl av 2015 omgjorde et stort LNF-område til næringsområde med
formål råstoffutvinning, vil bety for landskapet og omgivelsene. Illustrasjonen er basert på
områdekart og informasjon mottatt i forbindelse med reguleringsplanarbeidet (se neste avsnitt).

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

Vedtaks-status
Virksomheten som planlegges i Husebykollen fordrer reguleringsplan, og den 11.06.2019 vedtok
Hurum kommunestyre planprogrammet for reguleringsplanen således3:

«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 Saksprotokoll i Hurum kommunestyre -11.06.2019
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Utviklingen av reguleringsplanen foretas av Juve Pukk AS/Hurum Pukk AS.4

Hytteeierforeningen er gjort kjent med at det nå pågår en dialog mellom tiltakshaver og Asker
kommune for å avklare alternativer som grunnlag for konsekvensutredningen og regulerings-
planen.Dette arbeidet bør stanses i påvente av den nye kommuneplanen og den varslede strategiplan
for masseforvaltning (ref. formannskapets møte 12.05.2020), sak 77/20.

Konfliktområder
Råstoffutvinningen og massedeponeringen i Husebykollen iht. arealplanen fra 2015 og den
reguleringsplanen som er under utarbeidelse i regi av Juve Pukk AS/Hurum Pukk AS, er i direkte
konflikt med forhold knyttet til natur, kultur, miljø og friluftsliv.

Verneverdig natur
I Husebykollen innenfor området planlagt for råstoffutvinning, se figur 5 nedenfor, har Miljø-
direktoratet i området med edelløvskog registrert naturtyper med bl.a. rødlistede arter, dvs. arter
som naturvernmyndigheten mener bør beskyttes. Disse artene finnes innenfor 2 felt:

Figur 5: Området med edelløvskogi Husebykollensom kartlagt av Miljødirektoratet.

Felt1: Husebykollen: Ca. 65 mål dominert av «rik edellauvskog», som inneholder et forholdsvis
rikt artmangfold med arter som barlind, ask og alm. Feltet er stedvist rikt med arter som blåveis,
skogsvingel, myske, kantkonvall, hengeaks, svarerteknapp, sanikel, liljekonvall, lundgrønaks og
junkerbregne. Lokaliteten har god dekning av den truede naturtypen lågurt-eikeskog og er
klassifisert som «svært viktig».5

Felt2: Husebykollen bekkekløft: Ca. 35 mål med rødlistede treslag som alm og ask. Lokaliteten
har innslag av boreale løvtrær som ask, alm, lind, eik og hassel, og er stedvis artsrikt med arter
som trollurt, firblad, myske, blåveis, vårerteknapp, svarterteknapp, markjordbær, kantkonvall,
lundkarse, skogsvingel, leddved, samt høgstauder som vendelrot, springfrø og trollbær.
Lokaliteten er variert meden rekke vegetasjonsstyper og er klassifisert som «viktig».6

4 Som et apropos til tiltakshavers planer vises det til oppslaget i RHA 18. august 2020 om tilsyn utført av Asker
kommune 6. august 2020, og 343/75 Tilsynsrapport —Mulig ulovlig uttak av råstoffmaterial Husebyveien. Tiltakshaver:
Hurum Pukk AS og 343/75 Stoppordre —Mulig ulovlig uttak av råstoff Husebyveien. Tiltakshaver: Hurum Pukk AS
(11.08.2020). Se også Vedlegg 3.
5 Miljødirektoratet naturtype_id=BN00106564 Husebykollen.pdf
6 Miljødirektoratet naturtype_id=BN00106529 Husebykollen.pdf
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Her er altså allerede naturmangfoldet kartlagt, og siden Asker kommune i kpl/samfunnsdelen
har «heist naturfanen», bør slik naturødeleggelse som beskrevet ovenfor ikke kunne tillates.

Kulturminner
I Husebykollen er det spor av gruvedrift fra 1700-tallet da Moss Jernverk drev utvinning av
jernmalm i området. De synlige sporene er i form av dagbrudd, malmhauger og steinsatte stier og
steinsattkjerrevei, se «kulturminnekartet»i figur 6 nedenfor.

Figur 6: Kulturminner i Husebykollen. Se også Vedlegg4.

(Se Vedlegg4 for beskrivelser)

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.
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På den bakgrunn har vi i brev av 31.12.2018 kontaktet daværende fylkesmann i Buskerud, og fått
tilbakemelding om at det skal foretas kulturminneregistrering i området. I brevet har vi beskrevet
enkelte kulturminner i detalj, noe vi ønsker å formidle til kommunen, se Vedlegg 4.

Kulturminnene vil bli ødelagt og forsvinne for ettertiden dersomsteinbruddet utvides som vist i
«kulturminnekartet»(figur 6).

Områdets geologi og natur er dessuten spesiell, og i en rapport fra Institutt for Geofag, UiO
(2017), er Husebykollen på listen over «severdige lokaliteter» under overskriften «Norsk
geoturisme».7

Asker kommune har i kpl/samfunnsdelen «lovet» å bidra til ivaretagelse av kulturminner, og bør
derfor stanse de planlagte ødeleggelsene. Det foreslås isteden at kommunen tilrettelegger for
kulturopplevelser i området med kartplansjer og opplysningsskilt.

Miljø og friluftsliv
Råstoffutvinning i Husebykollenbetyr fjerning av all vegetasjon («avdekking»), boring i fjell,
sprengning av fjell, pigging i fjell, knusing av fjell til pukki store støyende knuseverk, pålessing av
pukk, lastebiltransport, støv, støy.

Råstoffutvinning i Husebykollen betyr at det mesteav enstor og markant ås ender opp som et
stort hull. Stier og kjerrevei for turfolket blir ødelagt. Edelskogen blir maltraktert.

Råstoffutvinning i Husebykollen betyr ødelagt natur og visuell forurensning. Fra toppen av
kollen har man utsikt langt ut i fjordgapet og helt til horisonten, oget krater nær ved utsikts-
punktetvil stå i ødeleggende kontrasttil dette bildet.

I figur 7har vi forsøkt å visualisere konsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte
steinbrudd-virksomheten.Det er å merke seg at det planlegges formassive uttak, også i dybden8:

• 75 meters høydeforskjell mellom høyeste punkt i bruddet og bunn-nivået;
• 16 meters høydeforskjell mellom innkjøring til bruddet og bunn-nivået.

Figur 7: Visualisering avkonsekvensene av en full gjennomføring av den planlagte steinbrudd-
virksomheten.

Steinbrudd-og pukkverkvirksomheten som planlegges er i dyp konflikt med hensyn til støv-
forurensning, støyforurensning, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og landskap. En så
dramatisk ødeleggelse av åsen betyr at et helt økosystem vil bli utradert.

7 http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdfSeside 97.
8 Høydeangivelser er basert på tiltakshavers presentasjon for kommunen datert 02.07.2020.

http://folk.uio.no/nordseth/Geoturisme/Oestlandet_v2.pdf
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Konflikten understrekes ved at det utvidede uttaksområdet vil fjerne en stor del av veien Nedre
Husebykollen, som er adkomstvei til eiendommene i syd. At tiltakshaver planlegger anlegg av ny
hyttevei fra vest, betyr enda større konflikt med natur og kultur.

Konsekvensene for eierne av fritidsboligene er, i tillegg til sjenerende støy og støvnedfall, også
tap av eiendomsverdi.

Tilbakeføring til LNF-område
Hytteeierforeningen har tidligere foreslått et alternativt og begrenset uttaksområdesom vist i figur 8.

Dettevil bevare kulturminnene, naturmangfoldet, adkomstveien til eiendommene i syd, og slik at
skjermsonene utvides—og dermed at de største konfliktene unngås.

Et slikt begrenset alternativ vildekke et areal som går delvis inn mot adkomstveien Nedre
Husebykollen, men da med en sone øst for veien som skjermsone. Det er en kolle som ligger
mellom kote 150og veien som vil gi en naturlig avgrensning. Forslaget innebærer en vesentlig
utvidelseav nåværende steinbrudd og bør sikre driften i lang tid fremover.

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

Forslaget innebærer at området vest for veien Nedre Husebykollen bevares og vil fungere som
hensynssone for bevaring av naturmiljø og kulturmiljø/kulturminner.9

Detforeslås atområdet vest for Nedre Husebykollen («restområdet»)tilbakeføres til LNF10 (som
var hele områdets formålskategorifør kommuneplanvedtaket i 2015). Da Hurum kommunestyre
i 2015 omgjorde området fra LNF til næring, påviste viat kunnskapsgrunnlaget var ufullstendig

9 Pbl § 11-8c antas relevant her.
10 Ref. pbl § 12-5.
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og beheftet med feil, spesieltangående naturinngrep, naturmangfold ogkulturminner.11 Vedtaket
dengang var såledesbasert på sviktende kunnskapsgrunnlag, noe som i seg selv vil være et viktig
argument for en slik tilbakeføring.

Oppsummert
Nåværende planer for råstoffutvinning (les: steinbrudd og pukkverk) i Husebykollen innebærer
et naturinngrep av svært store dimensjoner. Når Askerkommune uttaler i kpl/samfunnsdelen at
denvil verne økosystemer, reversere landforringelse og tap av biologisk mangfoldog ta vare på
verneverdig flora, bør dette bety at detsettes en stopper for vandaliseringen i Husebykollen.

Vi ber kommunen benytte anledningen i forbindelse medutarbeidelsen av kpl/arealdelen ved å
tegne arealkategori-kartet for Husebykollenpå nytt. Bruk av LNF-kategorien som foreslått vil
ivareta friluftsinteressene, fritidsboligeiernes interesserog beskytte natur-og kulturverdier i
områdetfor fremtiden. Vi ber om at reguleringsplan-arbeidet i området settes på vent, og at
avdekking av jordsmonn og vegetasjon stanses umiddelbart.

Vi ber om at Asker kommune stanser de planlagte ødeleggelsene. Det foreslås at kommunen
tilrettelegger for kulturopplevelser i området med stikart, anvisningsskilter, kartplansjer og
opplysningsskiltom naturtyper og geologi, og om gruvedriften for 300 år siden, der frakt av
malm over fjorden til Moss Jernverk haddebetydning for lokalbefolkningen dengang.

Vi oppfordrer kommunen til å rette opp de feilgrepsom i sin tid ble gjort, da et kommunalt
vedtak som åpnet for det store naturinngrepet gikk «under radaren».

Anledningen er NÅ, den vil ikke komme tilbake. Et fjell som er sprengt i småbiter er uerstattelig.

Med vennlig hilsen,

Kjell Sollund

Styreleder
Husebykollen Hytteeierforening
Epost: post@husebykollen.org; havseiler@gmail.com;aageba@coherence.no

Vedlegg:
1. Høring: Kommuneplanens samfunnsdel. Innspill til planen (Hytteeierforeningen, 28.02.2020).
2. Høring: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Innspill til planprogrammet(Hytteeier-

foreningen, 31.07.2020).
3. Opplysninger ifm. oppslag i RHA 18. august 2020 om Hurum Pukk AS. (Hytteeierforeningens brev

til Asker kommune,22.08.2020).
4. Kulturminner i Husebykollen, Hurum kommune. Forslag om registrering og vern av spor etter gruvedrift fra

1700-tallet som kulturminne(Hytteeierforeningens brev til Buskerud fylkeskommune,
31.12.2018).

*****

Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121927) organiserer17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet.
Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen
samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

11 SeInnsigelse/innspill til kommuneplanens arealdel for Husebykollen.(Hytteeierforeningens brev til daværende Hurum
kommune, 29.08.2016).
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Svein Leirstein
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Holmsbu Opplevelser
Adresse: Storgaten 16, 3484 Holmsbu
Telefon: 90159063
E-post: svein.leirstein@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

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

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 Asker kommune

Innspill til arealdel KPL Asker kommune.
Forslagsstiller:
Jørnsåsen Eiendom AS
v/Jan Håkon Hensel
Kleverveien 3, 1543 Vestby.
Mob: 905 73 375,
Mail: jhh@solebolig.no,

Fagkyndig:
Gaia-Oslo as
v/Frederica Miller.
Jaerveien 65, 1459 Nesoddtangen.
Mob:91345677.
Mail: frederica@gaiaarkitekter.no

Innspill gjelder KPL tidligere Hurum kommune, områdene benevnt B14, B15,
B16, B17 og BN15.

Området er under regulering, og består av 3 reguleringsforslagsom må sees i sammenheng:

- PS 46/19 Detaljeregulering boligområde Jørnsåsen nord, hvor Asker kommune er
forslagsstiller, Feste plankonsulent,

- PS 47/19 Detaljeregulering Jørnsåsen syd hvor Jørnsåsen, Eiendom er forslagsstiller, Gaia-
Oslo as plankonsulent,

- PS 48/19 Detaljeregulering veiadkomstJørnsåsen,som er felles for begge områder.

Planene ble første gangs behandlet av Hurum kommune dato 8.10.19, og vedtattlagt ut til høring.
Forslaget ble lagt ut til høring, og det er kommet inn høringsmerknader.

Planarbeidet er nå overtatt av Asker kommune ved Thomas Andersen, og det forventes videre arbeid
med planforslaget.

I forhold til arealene som er lagt ut i KPL Hurum er grensene på formålsområder noe justert, og det er
samtidig regulert ny atkomstvei som bør legges inn.

Alle utredninger som etterspørres ligger i plansaken og er tilgjengelige, og må legges til grunn for en
justering av formålsgrensene.

Med vennlig hilsen

Jan Håkon Hensel (sign)
Jørnsåsen Eiendom AS

mailto:jhh@solebolig.no
mailto:frederica@gaiaarkitekter.no
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensyntas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1 .1 Kommuneplanens samfunnsdel

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

1 .2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

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


Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: 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 kommuneplanens samfunnsdel

1. Legge til rette for etablering av tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris på
Tofte samt etablering av arbeidsplasser på Tofte.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Statskog Glomma as har grunnbokshjemmel tileiendommer inntil Tofte sentrum. Arealbruksendring
på noen av disse arealene vil styrke Toftemed hensyn til fremtidigbolig- og næringsutvikling. Slik
utvikling vil kunne bidra til bosetting og arbeidsplasserlokaltpå Tofte.

Statskog fremmetinnspill tilrullering av kommuneplanens arealdel til daværende Hurum kommune,

og i vedtak fattet av Hurum kommunestyre den 4.9.2018 fremgår følgende kulepunkt:

Med utgangspunkt i kommunens vedtak i2018 gir Statskog nålikelydende innspill samt ett nytt
innspill.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Innspillet omfatter følgende områder:

I. Arealinnspill boligformål Området kalt «Delåsen». Arealet utgjør ca. 1100daa(se figur 1
nedenfor).

II. Arealinnspill næringsformål-fiskeoppdrett. Arealet utgjør ca. 170daa(se figur 1 nedenfor).
III. Arealinnspill om utvidelse avområde som i gjeldende kommuneplan ligger som fremtidig

areal for bebyggelse og anleggsformål. Området kalt «Kulaåsen». Arealet utgjør ca. 575daa
(se figur 2 nedenfor).



Figur 1



Figur 2

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver



335/1 Statskog Glomma AS

335/4 Statskog Glomma AS

336/2 Statskog Glomma AS

2.5 Dagens arealbruk

Områdene er per i dag nyttet til skogbruk.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer - - -

Biologisk mangfold Oppdrettsanlegg vi
komme nær
naturreservat.

Rørgate vil kunne
påvirke direkte

Sandbukta-
Østnestangen
naturreservat-

Vassdrag nei

Marka Ja 0 Beslaglegge areal

Strandsonen Nei Rørgate for vann
oppdrettsanlegg

Nedlegging av rør
under jord

Matjord Nei

Friluftsområder Ja Tett inntil Sandbukta-
Østnestangen
naturreservat

Innspillene vil kunne medføre bedre adkomst og parkering for publikum som skal besøke Sandbukta-
Østnestangen naturreservat.

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant



Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

800-1500m

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

2-3 km

Adkomst fra offentlig veg 200-500 m

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

1000-2000 m

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

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

Avstand til strandsonen 250-1000 m

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

1200-1500 m, GS må delvis opparbeides

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

600 –2 200 m, GS må delvis opparbeides

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

2.8 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Noen soner Kan unngås ved
detaljregulering

Grunnforhold Mye bart fjell Aktsomhet mht. radon. For
øvrigingen negative
konsekvenser

Overvann/flom Overflatevann Planlegging og utbygging må
utføres slik at man unngår økt



avrenning ned i eksisterende
bebyggelse

Flo Ikke aktuelt

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Delåsen vil med gitte forutsetninger kunne gi ca. 500 boliger, Kulaåsen vil måtte utredes nærmere.
Mht. område for oppdrett av fisk vises det tilrapport utarbeidet på oppdrag fra Hurum kommune:
Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017 (Vedlagt). Initiativtakertil slik
anlegg vil følge opp med utfyllende dokumentasjon dersom kommunen er positiv tilen slik etablering.

2.10 Trafikk og adkomst

Det må etableres ny adkomst til samtlige arealer innspillet omfatter. Herunder tiltak mht. skolevei.

Innspillet kalt Delåsen skissererny adkomstvei. Tiltakene vil kunne gi bedre tilgang til marka og
strandsonen. Adkomst til strandsonen vil kun gjelde for areal til oppdrettsanlegg.

2.11 Terreng

I innspill til boliger i Delåsen og oppdrettsanlegg er terreng omtalt nærmere i eget vedlegg. Kulaåsen
vil måtte utredesnærmere. Se vedlegg.

2.12 Tidsperspektiv

Planlegging og utbygging vil pågå i kommuneplanperioden 2020-2033.

2.13 Økonomi

Økonomiske konsekvenser knyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.

2.14 Vedlegg

1. Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan, COWI 2017

2. Innspill til kommuneplanens arealdel, COWI 2017

3. Plan Delåsen målestokk 1:10 000

4. Rapport, Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017. Rapporten er
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.



Hurum kommuneplan
Plan og bygg

Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan

Hurum kommune ønsker å motta innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Til hjelp for å gi
innspill er etterfølgende skjema utarbeidet.
Forslaget om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i kommuneplanen,
sektorlovgivning samt nasjonale og regionale retningslinjer.

I en beskrivelse av et innspill til kommuneplanen nevnes relevante spørsmålstillinger. Man bør
argumentere for og begrunne hvorfor en kan se positivt på innspillet/utbyggingsforslaget.

All saksbehandling av forslag til endret bruk er offentlig. Derfor gjøres administrasjonen
saksframstilling og innstilling tilgjengelig på internett så snart de foreligger. Behandlingen av
forslagene i kommunens politiske utvalg, mv skjer i åpne møter og vedtak begrunnes.

Kommunen kan be om nødvendig dokumentasjon knyttet til enkeltområder som grunneiere og
andre ønsker tatt inn i planen som utbyggingsområder. Det er planmyndigheten som avgjør hvilken
dokumentasjon som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig dokumentasjon av
innspillet/utbyggingsforslaget. Forslagstiller forutsettes bekoste framskaffelse av nødvendig
dokumentasjon.

Dersom det er ønskelig å drøfte forslag kan kommunens planavdeling kontaktes.

Tiltakshaver

Navn Statskog SFv/Øystein Skjelbred

Adresse Baneveien 32B
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

Formål i gjeldende kommuneplan LNFR Areal for spredt bolig-fritids
eller næringsbebyggelse, mv.
LNFR Landbruk, natur og
friluftsformål

x

x

Bolig

Fritid/hytte

Industri/næring

Forretning/kontor

Offentlig bebyggelse

Annet

Kommunedel/tettsted Tofte

Nærmeste hovedveg Rv 281Vestre Strandvei

Fortetting av eksisterende bebyggelse Nei

Berører arealetstrandsone (etter
kommuneplan) og/eller 100-m-beltet etter
PBL

Nei

Formål og utnyttelsesgrad Antall enheter Arealomfang (m2)

Eneboliger/flermannsboliger 500 Totalt areal foreslått avsatt
til boligformål utgjør 1094
dekar.Det inkluderer
arealer til infrastruktur og
grøntkorridorer.
732 dekarav de 1094
utgjør byggefelt for bolig.
Innenfor dette vil det også
være utearealer,
lekeplasser, infrastruktur,
arealer for barnehage.

Leiligheter 500

Fritidsbolig/hytte

Næring/reiseliv

Næring/forretning

Næring/industri/lager Næring/fiskeoppdrett 165 dekar

Annet



Andre opplysninger

-Tiltaket vil kreve ny veiforbindelse fra RV 281 til nytt boligfelti øst og fiskeoppdrettsanlegg i
vest.
-Boligområdene vil kreve interne atkomstveier, samt gang-og sykkelveinett.
-Planforslaget vil gi behovfor etablering avanslagsvisto barnehager, i tillegg antas det behov for
utvidelse av eksisterende barne-og ungdomsskoler.
-Planforslaget vil skape behov for ca. 50 dekar nytt arealtil idrett og lek.



Tilleggsopplysninger:

1. Beskrivelse av eksisterende situasjon
Arealbruk og landskap
Foreslåtte utviklingsområde er i kommuneplanens arealdel markert som LNFR areal for
spredt bolig-fritids eller næringsbebyggelse, mv og LNFR areal for landbruk, natur og
friluftsområde. Området har en varierende topografi bestående av både bratt terreng og
jevnere områder. Topografien vil være premissgivende for hvordan området kan utvikles til
fremtid boligformål og anlegg for fiskeoppdrett.

Figur 1Utsnitt av kommuneplanens arealdel (gjeldende kommuneplan)

Faresoner ras- og skredfare
I kommuneplanens arealdel er flere områder markert som faresone for skred og ras. Forslag
til nytt boligområde og infrastruktur må vurderes ut ifra disse områdene. Kartet over viser
områder med fare for ras/skred (rød skravur). Forslag til nytt boligområde vil ikke komme i
konflikt med disse områdene.

Bebyggelse og anlegg
I gjeldende kommuneplan er et belte i sør, langs nordsiden av RV 281 regulert til
boligformål. Foreslåtte nytt boligområdevil etableres som en forlengelse av eksisterende
boligbebyggelse.

Nord for foreslåtte boligområde er det i gjeldende kommuneplan regulert inn eksisterende
og fremtidig næringsareal. Området utnyttes i dag av Lindum Oredalen som behandler
hageavfall, forurenset jord mm.



Kulturminner
Det er ikke registrert noen SEFRAK bygg innenfor området, men funnet enkelte
arkeologiske kulturminner.

Infrastruktur
Fv281 Vestre Strandvei er hovedforbindelsen gjennom Tofte. Nytt boligområde og
fiskeoppdrett vil kreve ny atkomstvei fra Fv 281 til ny bebyggelsei øst og
fiskeoppdrettsanlegg i vest. Fv 281Vestre Strandvei går over i Tofteveien som strekker seg
forbi Lindum og Marikollen.

Geologiske forhold
I henhold til kart fra Norges Geologiske Undersøkelse består hoveddelen av området av
fjell, men det er også forekomster av marine avsetninger.

2. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål
Forslaget er todelt. Primært foreslåes et område for boligutvikling, i tillegg foreslås et
mindre område for landbasert fiskeoppdrett.

Boliger: Den raske befolkningsveksten og det eksplosive prisveksten på boliger i Oslo-
regionen gjør at flere ser seg om etter alternativer, og andre typer kvaliteter. Et mindre
stedbundet arbeidsliv og god internettdekning gjør det lettere å bo i noe lengre reiseavstand
til de store arbeidsplasskonsentrasjonene. Flytting til Tofte kan være attraktivt for stadig
flere. Med dette perspektivet foreslås et boligfelt i forlengelsen av dagens boligområder, og i
tilknytning til prosjektene på Sagene og Marmorveien. Det er i mulighetsstudiet sett på en
variasjon av boligtyper: eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus,
storgårdskvartaler og punkthus. Forskjellige livsfaser passer til forskjellige typer boliger, og
hensikten er at et mangfold av mennesker skal kunne finne en bolig på Tofte.

Landbasert fiskeoppdrett: Den foreslåtte tomten passer svært godt til et anlegg for
landbasert fiskeoppdrett, med tilsig av ferskvann og nærhet til sjøen. Prosjektet kan være et
skritt i retning av en mer bærekraftig oppdrettsnæring og økt sysselsetting i Hurum.

3. Totalareal som forslaget omfatter
Totalarealet er 1259 dekar.
165 dekar til fiskeoppdrettsanlegg og 1094 dekar avsatt til boligformål.



4. Kart over området, som viser eksisterende eiendomsgrenser samt planomfanget.

Statskog Glomma AS er eier av områdene foreslått til fremtidig bolig- og næringsformål.

Figur 2 viser arealinnspill til kommuneplanens arealdel

5. Adkomstløsninger, grovt skissert
Planforslaget krever nye adkomstløsninger til nytt boligområde og anlegg for fiskeoppdrett.
Til fiskeoppdrettsanlegget planlegges veiforbindelse fra Fv 281. Løsningen er grovt skissert
påfigur 3. Denne adkomsten knyttes til eksisterende veiforbindelse, men tiltaket vil kreve
enoppgradering av denne. Utforming av kryss må vurderes.
Til boligfeltene er det skissert to mulige veiforbindelser fra Fv 281. Begge løsningene gir
veier med stigning på inntil 8%. Skissene i figur 4 viser mulig fremtidig adkomstveier. I
tillegg vil det kreves et internt veinett i boligområdene, samt god tilrettelegging for 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
Planforslaget innebærer ca. 1000 boenheter. Transformasjon av LNFR område til
boligformål vil redusere totalarealet som utgjør skog i området. Derimot vil tilrettelegging
for fremtidig konsentrert boligbygging av større skala gi Hurum og Tofte et fremtidig godt
boligtilbud og gjøre området godt rustet for fremtidigvekst. Tofte ligger i naturskjønne
omgivelser, og har et utviklingspotensial for næring, forretning og boligbygging.

Transformasjon av LNFR område til næringsformål (fiskeoppdrettsanlegg) vil redusere total
areal av marka ytterst på Tofte. På den annen side vil det være en næringsvirksomhet som
generer flere arbeidsplasser på Tofte. Landbasert fiskeoppdrett er en framtidsrettet næring
som kan ha et stort potensiale.

Sosial infrastruktur
Befolkningsvekst og boligbygging vil bidra til behov for mer sosial infrastruktur.
Foreliggende planforslag vil skape behov for etablering av anslagsvis to barnehager med
seks avdelinger (ca. 135 barn), i tillegg antas det behov for utvidelse av eksisterende barne-
og ungdomsskoler. Planforslaget vil skape behov for ca. 50 dekar nye arealer til idrett og
lek.

Infrastruktur - vei
Planforslaget vil gi økt antall reiser til og fra området som vil gi økt trafikkmengde på
eksisterende veiforbindelse, spesielt Fv281. Fordeling av trafikk gjennom Tofte sentrum og
vestover i retning Holmsbu bør vurderes nærmere. Kollektivtilbudet vil måtte forbedres som
følge av en større utbygging. Fremtidig boligutvikling vil kunne gi et grunnlag for å øke
kollektivtilbudet til Tofte.

Fiskeoppdrettsanlegg vil trolig kreve transport av større kjøretøy til og fra anlegget og det
kan resultere i noe mer trafikk av større kjøretøy i området. Disse bør ledes utenom Tofte
sentrum. Det vil være behov for å bygge ny vei inn til oppdrettsanlegget.

Infrastruktur –vann og avløp
Vannforsyning i området er privat i dag, og det må påregnes etablering av vannforsyning til
området. Avløp kan kobles til eksisterende avløpsnett i Tofte, men kapasiteten må utredes.

Landskap
Fiskeoppdrettsanlegget og noen av boligene vil være synlig fra omegnen og fra sjøen.
Avhengig av arkitektonisk utforming kan dette påvirke landskapsbildet positivt eller
negativt.

Tilleggsopplysninger finnes i vedlegg.



Til orientering:
Diverse informasjon, kommuneplandokumenter, mv er tilgjengelige på kommunens nettside:

http://www.hurum.kommune.no

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Plan og bygg, tlf 3279 7100. Kontaktadresse:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3482 TOFTEeller
E-postadresse: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

http://hurum.kommune.no/
mailto:postmottak.plan-samfunn@hurum.kommune.no
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I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har Statskog engasjert COWI
l å undersøke muligheter for lokalisering av nye boligområder på To e, samt et

landbasert anlegg for skeoppdre . Basert på registreringer og analyser av Delåsen
har Statskog landet på to innspill l nye arealformål i kommuneplanens arealdel.

Det ene innspillet utgjør boligformål på 1094 dekar og det andre er næringsformål
med hensikt om å etablere et landbasert anlegg for skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsen har et meget variert topograf bestående av både bra e
skråninger og jevnere områder. Terrenget vil være en premissgiver for utplassering av
nye boligfelt og næringsvirksomhet.

Det er foreta registeringer av en rekke tema basert på lgjengelig informasjon hos
miljøstatus.no, ngu.no og Hurum kommunes webkart. I llegg er det gjennomført
en egnetsanalyse som baserer seg på helningsgrad og helningsretning. Foreliggende
registreringer, analyser og delområders lknytning l eksisterende boligfelt og
infrastruktur danner grunnlag for valg av områder.
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E KSI STE R E N D E SI TU ASJON

Gjeldende kommuneplan

Det meste av området er i kommuneplanen regulert l LNFR areal for spredt bolig-frit-
ids eller næringsbebyggelse, mv og LNFR areal for landbruk, natur og frilu sområde..
Nord i området er det avsa et område l eksisterende og frem dig næringsformål.
I sør langs kysten nnes arealer for boligformål. Det er ere steder regulert hensyns-
soner hvor det er ras- og skredfare, og det går en høyspentlinje gjennom området.

To e og Sætre utgjør Hurums største te steder, og To e ligger o plassert med
næhet l både orden og marka. Deler av industrien på To e er nedlagt og nye
utbyggingsprosjekter planlegges. To e har et utviklingspotensiale både med tanke på
befolkningsvekt og næringsutvikling.

Hovedveien l To e er Fv 281 og te stedet betjenes av bussforbindelse.



MULIGHETER FOR UTVIKLING AV DELÅSEN, TOFTE SIDE 4

R E G I STR E R I N G E R

Kulturminner

Det er få bygg i planområdet som
er inne i SEFRAK registeret, en del
bygninger re utenfor området
registrert. Det nnes e ? Arkeologisk
kulturminne sørvest i området.
Hensyn l kulturminner antas å
ha liten eller ingen konsekvens for
utbygging av området

Teknisk infrastruktur

En kra ledning med svært stor
strømføring krysser området.
Bebyggelse nært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
Kra ledningen vil ikke komme
i kon ikt med forslag l nye
boligområder.

Det er foreta et utvalg av
registreringer fra miljøstatus.no, ngu.
no og kommunens webkart som er
av betydning for mulighetene for
utbygging på Delåsen.

Informasjonen er forenklet av hensyn
l lesbarhet og helhetlig oversikt.

Registreringene er gjort for et større
område enn det som foreslås l
ny arealformål i kommuneplanens
arealdel.

Faresoner skred

Det er ere områder markert som
faresoner for skred i kommuneplanes
arealdel. Terrenget vil være
premissgivende for innpassering av
ny boligfelt anlegg for skeopdre .

SEFRAK bygning m. meldeplikt

Arkeologisk kulturminne
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Vik ge plantearter

Det er registrert få truete eller
spesielt verdifulle arter innenfor
analysområdet. Det kan imidler d
være verdifulle arter der som ikke er
registrert. Henysnet l biomangfold
antas å ha liten eller ingen konsekvens
for utbygging av området.

Radon

Store deler av området er de nert slik
at det i forbindels med utbygging må
utvises høy aktsomhet mtp Radon.
Da de e er spredt ut over hele analy-
seområdet vil det sannsynligvis ha lik
konsekvens, uavhengig av delfelt.

Geologi

Analyseområdet består hovedsakelig
av bart ell (rosa områder), men det
er også forekomt av marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblå felt).

.
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AN ALYSE - egn eth et

Det er gjennomført en egnethetsanalyse for å
lokalisere områder som er best egnet l utbygging
av boligformål. Analysen tar utgangspunkt l
helningsgrad og helningsretning. Kartet under

l venstre viser helningsgrad. Kartet i midten
viser helningsretning. Tilsammen utpeker disse
områder som er bedre egnet for frem dig
utbygging. Kartet l høyre viser en oversikt

over egnethet for utbygging i området. Områder
de nert som uegnete er østvendte områder
bra ere enn 1:3 og nordvendte områder bra ere
enn 1:5. Disse vises som hvite områder under.
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Kartet under viser at området består av
landskapsmessig formasjoner som skaper ere
siktakser mot orden. Det er gode kvalita ve
egenskaper som bør tas i betraktning ved
vurdering av arealbruk.

På bakgrunn av gjennomførte registreringer
og analyser har 6 delområder bli vurdert for
frem dig boligutbygging. Området lengst vest
består dels av dyrkbar jord og har nærhet l
kra ledningen. Områdene 3-5 og delvis område
2 ligger noe isolert i skogen og berører delvis

områder med drikkevann. Område 1 ligger som
en forlengelse av eksisterende boligfelt, har
forbindelsesmuligheter l eksisterende hovedvei,
helning mot vest, le ere terreng og delvis utsikt
l sjø. De e området vurderes dermed egnet for

frem dig boligbygging.

AN ALYSE - egn eth et

1

2
3

41
5

6
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F OR SLAG - areal i n n spi l l l kom m u n epl an en s areal edel

Kartet under viser Statskogs innspill l rullering av kommuneplanens
arealdel. På bakgrunn av registreringer og en egnethetsanalyse basert på
terreng og helninggrad er det utpekt et område som foreslås regulering

l boligformål. og et område foreslå regulert l næring (landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonen under viser foreslå areal avsa l henholdsvis næring
( skeoppdre anlegg) og boligområdet med byggefelt og forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anlegget og boligfeltene.
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med gode sol- og utsiktsforhold. Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterende boligområder, skole,
kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinje i sør

EGNER SEG TIL
Terreng lpassede, kjedete boliger, ene- og
tomannsboliger

KVALITETER
Sørvendt med slakere østvendte skråninger, gode sol-
og utsiktsforhold. Fjordutsikt. Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdet Sagene seil, og eksisterende

boligområder. Gangavstand l skole, kultur lbud, han-
delssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboareale kan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.

EGNER SEG TIL
Terrassert bebyggelse og småhus. Området er egnet for
å etablere strøkslekeplass.

FORBILDER

Twin House
(Jarmund/Vigsnæs)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med østvendte skråninger, gode sol- og
utsiktsforhold. Fjordutsikt. Nærhet l orden utvikling-
sområdet Sagene seil, og eksisterende boligområder.
Gangavstand l skole, kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger. Terrenget kan
gjøre det u ordrene å innpasse større lekeplasser

EGNER SEG TIL
Terrassehus og terreng lpassede lavblokker.

KVALITETER
Sørvendt område med gode sol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skog og turområder og utviklingsområdet
Sagene seil, gangavstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Område som ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Mindre område som ligger mellom to østvendte skrå-
ninger, rela vt bra . Mindre område, øst- og delvis
nordvendt som gir dårligere solforhold på bakkeplan.

EGNER SEG TIL
Punkthus med lite fotavtrykk, der et større antall
boliger får gode kvaliteter.

FORBILDER

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)

Landenberg
(Peter Kunz Architektur)

Rundeskogen
(Helen & Hard)
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KVALITETER
Større områder som er delvis sørvendte, lsvarende
ate eller svakt skrånende terreng. Nærhet l skog og

turområder, gangavstand l orden.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Begrensetutsikt. Nordvendte områder som
gir begrenset med sol på bakkeplan, men som ligger
høyt i terrenget.

EGNER SEG TIL
Småhus med med lavere utny else, større privat
uteareal på bakkeplan

KVALITETER
Sør- og delvis østvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold, deler med godeutsiktsforhold.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm.

EGNER SEG TIL
Kjedete boliger, lavblokk.

FORBILDER

Enebolig Neskollen
(Lie Øyen arkitekter)

Bolsøya klima lpassede
boliger (Rodeo arkitekter)

Skogsnarvegen
(Spor arkitekter)
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KVALITETER
Områder som ligger høyt i terrenget, i hovedsak sør- og
nordvendte. Svakt skrånende terreng.
Gode solforhold. Nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Områder som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor
normal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur, som barnehage/skole og idre sanlegg, samt
noe handel.

KVALITETER
Sør- og delvis nordvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold og ligger høyt i terrenget.

UTFORDRINGER
Område som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor nor-
mal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur samt noe handel. Er også egnet l småhus,
eksempelvis kjedete boliger.

FORBILDER

Årvollskogen
(Jensen og Skodvin)

Hasle linje
(Dyrvik arkitekter)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)



MULIGHETER FOR UTVIKLING AV DELÅSEN, TOFTE SIDE 13

F OR SLAG - tem akart l bol i gu tvi kl i n g

Hovedkonsept infrastruktur

Hovedkonsept gang-sykkelveine

Hovedkonsept grøntstruktur

Målpunkter eksisterende og
frem dig
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SAMMENDRAG

Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige begrensninger som tilsier at det ikke bør bygges et
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Hvorvidt et anlegg vil være bedriftsøkonomisk forsvarlig er et annet spørsmål,
og dette avhenger av prisene i markedet.

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire aktuelle
områder i Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett. Dette er Sagene, Tofte, Halvorshavn og
Delåsen. Av disse områdene er det arealet på Tofte (gamle Tofte Cellulosefabrikk) som utmerker seg som det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriteriene innfridd på en god måte. Området er stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdet ligger tilknyttet sjø med en tilfredsstillende resipient, og har allerede ferskvannforsyning fra
Langvatn. Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området, og det er allerede etablert kai med
god tilkomst. Dersom en biodieselfabrikk vil ha energioverskudd, eventuelt produsere spillvarme, er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttes i produksjonen av fisk. Det nest beste alternativet for lokalisering av et landbasert
oppdrettsanlegg vil være på næringsområdet nordsiden av vegen.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Omstillingsprogrammet i Hurum, «Hurum 2020», er etablert som en prosjektorganisasjon med eget styre sammensatt
av politikere, administrasjon og næringsliv. Målet med programmet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for
fremtiden. På bakgrunn av konkrete henvendelser ønsker «Hurum 2020» å gjennomføre en mulighetsstudie for
etablering av landbasert oppdrett i kommunen. Mulighetsstudien er avgrenset til Hurum kommune.

Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Fire aktuelle områder i Hurum kommune for landbasert oppdrett er vurdert.

Figur 1. Hurum kommune, geografisk plassering.

1.2 Organisering av prosjektet

Mulighetsstudien er utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Oppdragsleder for prosjektet har vært Svein Andersland.
Kjell Arne Møklebust har vært faglig leder for oppdraget, mens Sarah Fagertun Eggereide har vært
oppdragsmedarbeider.

Kontaktperson i Hurum kommune har vært Gunnlaug Marie Brandshaug. 14. november 2017 var det oppstartsmøte
med synfaring på aktuelle lokaliteter i Hurum kommune. I tillegg til Gunnlaug Marie Brandshaug deltok Sverre Wittrup
fra kommunen. Kjell Arne Møklebust og Svein Andersland deltok fra Multiconsult.
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1.3 Hva kjennetegner en bærekraftig akvakulturnæring

I Brundtlandkommisjonens rapport «Our common future» fra 1987 er bærekraftig utvikling definert som «en utvikling
som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine
behov.». Bærekraft hviler på en fornuftig og tilfredsstillende utvikling innen alle de tre områdene økonomi, sosiale
forhold og miljø.

For akvakulturnæringen er det spesielt miljøaspektet som må holdes opp mot det økonomiske når begrepet
bærekraftig utvikling skal brukes og tolkes. Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring fra
2009 beskriver i forordet en bærekraftig havbruksnæring som en «næring som drives miljømessig forsvarlig og er
tilpasset hensynet til havmiljø og biologisk mangfold». Strategien skisserer fem mål for en miljømessig bærekraftig
havbruksnæring, men gir ingen direkte definisjon av begrepet bærekraft.

Bærekraftbegrepet blir også diskutert i arealutvalgets rapport «Effektiv og berekraftig arealbruk i havbruksnæringen –
areal til begjær» fra 2011. Bærekraftig akvakulturvirksomhet må kjennetegnes ved å skje innenfor rammer som er
akseptable for miljøet og for samfunnet. Utgangspunktet må være at næringen ikke medfører varige (irreversible)
konsekvenser for miljøet. Reversible konsekvenser bør begrenses, og et område skal kunne framstå som upåvirket
etter en tid med brakklegging. Bærekraftig akvakulturvirksomhet kan videre kjennetegnes ved å være basert på de
generelle prinsippene om bl.a. økosystemtilnærming, tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og bruk av føre-var-prinsippet.
Mangel på kunnskap skal for eksempel ikke være en grunn for å unnlate å handle når det er nødvendig.

En økosystembasert forvaltning innebærer at ressurser bare kan tas ut av eller tilføres systemet på en slik måte at
økosystemets funksjon blir opprettholdt. For akvakultur betyr det at det er den samlede effekten som driften har på
økosystemnivå som må vurderes, mens den lokale effekten rundt anleggene har mindre betydning for hele
økosystemets funksjon. For store tilførsler av organisk stoff i et område er en påvirkning som kan føre til regional
eutrofiering og derfor uønskede forandringer i økosystemets funksjon. For det biologiske mangfoldet er de største
truslene lakselus og genetisk innblanding av oppdrettsfisk i ville bestander. Spørsmålet blir hvor grensen går mellom
hva som er akseptabel påvirkning og hva som ikke er det.

Figur 2. FNs modell for en bærekraftig utvikling.
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2 Rammevilkår
Føre-var-tilnærmingen skal legges til grunn i akvakulturforvaltningen. Forvaltningen må være kunnskapsbasert, slik at
vi produserer på rett nivå, samtidig som risikoen for uheldige konsekvenser blir redusert. Kunnskapen om
sammenhengene i naturen vil aldri bli fullstendig. Utfordringen er å sikre nok kunnskap til at usikkerheten, og dermed
risikoen for negativ påvirkning er tilstrekkelig lav.

Økosystemtilnærmingen innebærer å se sammenhenger mellom de ulike elementene i økosystemene og påvirkningen
av disse elementene. Basert på en slik tilnærming må akvakultur vurderes ut fra konsekvensene for det
omkringliggende miljøet. Økosystembasert forvaltning er kunnskapskrevende og komplekst, og må utvikles over tid.

2.1 Næringen sin struktur og organisering
Eierstrukturen i akvakulturnæringen har endret seg fortløpende de siste par tiårene. I 1991 ble prinsippet om at
oppdrettere fortrinnsvis skulle ha majoritetsinteresser i bare ett anlegg opphevet, og det ble raskt satt i gang
strukturendringer i form av oppkjøp og fusjoner. Utviklingen har gått i retning av færre og større oppdrettsaktører.
Sjømatmeldingen fra 2013 oppgir at det er 89 aktører som eier de 132 selskapene som innehar alle de 932 ordinære
konsesjonene for matfiskoppdrett av laks eller regnbueørret i sjøen (hele landet). På dette tidspunktet eide den
største aktøren ca 22 % av konsesjonene, de fem største aktørene eide 53 %, og de ti største aktørene eide 65 % av
konsesjonene.

2.2 Konsesjoner og lovgivning
Produksjonskonsesjoner er det viktigste verktøyet til å kontrollere produksjonskapasiteten i den norske
oppdrettsnæringen i dag. Lakseindustrien i Norge har vært regulert siden lakseoppdrett ble kommersialisert, og de
første reguleringene ble introdusert i 1973. I begynnelsen var konsesjonssystemet svært liberalt, og fungerte mer som
en registrering, og fram til 1977 ble nesten alle søknader innvilget.

I 2005 ble maksimalt tillatt biomasse (MTB)–reguleringen innført. Den gitte MTB bestemmer hvor mye levende fisk
innehaveren av en tillatelse kan ha stående i sjøen til enhver tid. MTB reguleres på to nivå; lokalitetsnivå og
selskapsnivå. En standard tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er 780 tonn. I Troms og
Finnmark er en tillatelse inntil 945 tonn.

Gjennom mesteparten av den norske lakseoppdrettshistorien har konsesjonene vært gratis, men etter hvert har
Staten hatt anledning til å kreve et betydelig vederlag. I 2002 ble det innført en avgift på 5 millioner kroner per
konsesjon. I 2008 ble prisen økt til 8 millioner kroner. Fram til 2015 var det en begrensning på hvor mange
konsesjoner som kunne eies av ett enkelt firma. Tidligere har utdeling av konsesjoner skjedd med ujevne mellomrom,
og med varierende tildelingskriterier. Veksten i produksjonskapasitet har dermed vært uforutsigbar.

Lakselusinfeksjon i oppdrettsanlegg har vært regulert siden 1997 for å redusere de skadelige effektene lakselusene har
for oppdrettet og vill fisk. Det er innført reguleringer som setter grenseverdier for det maksimale gjennomsnittlige
antallet lakselus per fisk, og et obligatorisk rapporteringssystem er innført. Dersom disse grenseverdiene blir
oversteget må fisken behandles eller slaktes innen to uker.

I forbindelse med Stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen oppnevnte Nærings- og fiskeridepartementet en
hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen besto av representanter fra forvaltningen, forskningen og
næringsorganisasjonene og mandatet for gruppen var å utrede status for landbasert akvakultur og foreslå endringer
for å rydde eventuelle hindringer av veien for etablering av denne typen akvakultur.

Arbeidsgruppen leverte rapporten Laks på land i 2015. Her foreslo arbeidsgruppen at det skulle åpnes for en egen
tillatelsestype for landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann uten
antallsbegrensning og uten at det skulle tas vederlag. På bakgrunn av dette ble det fastsatt nye tildelingsregler for
landbasert akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 1. juni 2016. Regelverket åpner for en løpende tildeling av
tillatelser til landbasert akvakultur av laks, ørret og regnbueørret. Søknader om landbasert akvakultur skal sendes
fylkeskommunen, behandles løpende og det skal ikke betales vederlag for tillatelsene.

Kostnaden og risikoen ved å ha fisken i sjø har vært økende i Norge, og det jobbes stadig med å forsøke å holde laksen
på land stadig lenger. En kombinasjon av høye laksepriser, økende produksjonskostnader i tradisjonelt merdoppdrett
av laks, og gunstige ordninger som oppmuntrer til innovasjon og utforsking av ny teknologi har alle medvirket til å
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drive frem en utvikling innen landbasert akvakultur. Dette åpner også for at nye investorer kan etablere seg i
akvakulturnæringen.

Det er pr oktober 2017 innført et nytt forvaltningssystem for lakseoppdrett. Det nye reguleringssystemet har som
hovedformål å sikre miljømessig bærekraft. Dette trafikklyssystemet deler norskekysten inn i 13 produksjonsområder.
Produksjonsområdene dekker hele kystlinjen langs fastlandsnorge, og alle kommersielle matfisktillatelser for laks,
ørret og regnbueørret tilhører et produksjonsområde. Det nye trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar
vekst i oppdrettsnæringen. Hver av de tretten produksjonsområdene er farget grønn, gul eller rød, og fargen avgjør
om oppdretterne i området får lov til å vokse. Det er for tiden lusepåvirkningen på laksefisk i området som er
grunnlaget for reguleringen. Produksjonsområdene skal være oppdrettsnæringens forvaltningsområder i framtiden,
og skal regulere kapasiteten i tillatelsene som er hjemmehørende i det enkelte produksjonsområdet.

Figur 3. Kartutsnitt med de nye produksjonsområdene og regjeringens beslutning om trafikklys på
produksjonsområdene i 2017.
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Hurum kommune ligger innenfor produksjonsområde 1 Svenskegrensen til Jæren. Dette området er blant de
områdene som har lavest lokalitetstetthet, og regjeringen besluttet at området skal være grønt i den første
vurderingen av produksjonskapasitet i produksjonsområdene (Figur 4). Dette var i tråd med ekspertgruppens
vurdering.

De nylig innførte produksjonsområdene vil som hovedregel medføre at det ikke vil være mulighet for vekst på noen
lokaliteter dersom produksjonsområdet har fått rødt trafikklys. Dette vil kunne favorisere etablering av landbasert
oppdrett, i og med at slike anlegg naturlig vil komme utenfor ordningen med justering av produksjonskapasitet i
samsvar med resten av det tilhørende produksjonsområdet.

Figur 4. Tabell over ekspertgruppens vurdering av risiko for luseindusert dødelighet hos villfisk, ekspertenes vurdering
av usikkerhet, styringsgruppens råd og regjeringens beslutning om farge på produksjonsområdene.

2.2.1 Søknadsprosessen

Fra og med 2010 er hovedregelen at akvakultursøknader skal sendes Fylkeskommunen i det fylket det blir søkt om
lokalisering. For akvakultur med uttak av ferskvatn avgjør NVE om inngrepet er konsesjonspliktig etter
vannressursloven. Søknad og forespørsel om konsesjonsplikt skjer til NVE sitt aktuelle regionkontor, og
konsesjonsfritak eller konsesjon skal være på plass før søknaden blir sendt til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen sender søknaden til Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratets regionkontor.
Mattilsynet avgjør søknaden etter matloven og Kystverket avgjør søknaden, ved inngrep i sjøområde, etter havne- og
farvannsloven. Fylkesmannens miljøvernavdeling avgjør søknaden etter forurensningsloven, i tillegg til å gi uttale om
plasseringen til anlegget når det gjelder naturverninteresser, sårbar natur/biologisk mangfold, og frilufts-, fiske- og
viltinteresser. Med fiskeinteresser menes i denne sammenheng lakse- og innlandsfisk. Fiskeridirektoratet gir uttale om
marine fiskeinteresser. Fylkeskommunen gjør en samlet vurdering av om det skal tildeles tillatelse etter
akvakulturloven.

En skjematisk framstilling av saksgangen er gitt i Figur 5. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke at søker er
unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel bygningsmyndighetene, eller avklare
eventuelle privatrettslige forhold. Dette er søker sitt ansvar.
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Figur 5. Behandling av ordinære akvakultursøknader fra 2010. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet.

2.2.2 Lover og forskrifter

Det er i dag en rekke lover og forskrifter som regulerer akvakulturnæringen. I det følgende blir det gitt en oversikt over
noen av disse lovene og forskriftene.

Akvakulturloven (Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur)
Akvakulturloven har som formål å fremme lønnsomhet og konkurransekraft i akvakulturnæringen innenfor rammene
av en bærekraftig utvikling. Det er Fiskeridirektoratet som forvalter loven. Loven fastsetter krav om egen tillatelse for
å kunne drive akvakultur, uansett type, og gir hjemmel til å regulere antallet tillatelser eller hvor mye biomasse hver
tillatelse kan ha stående i sjøen til enhver tid. I medhold av loven er det etablert et system der det ikke blir gitt
tillatelse til å drive akvakultur uten at alle andre sektormyndigheter har gitt de nødvendige tillatelsene som blir krevd i
medhold av de lovene som de respektive myndighetene forvalter. Søknader om tillatelse til å drive akvakultur og
søknader om etablering av nye eller utvidelser av eksisterende tillatelser blir avgjort i første instans av
fylkeskommunene.

Det grunnleggende vilkåret for å kunne gi tillatelse til akvakultur er at det er «miljømessig forsvarlig». Tillatelsene skal
også fremme fiskehelse, fiskevelferd og arealhensyn. Det kan iverksettes reguleringer av nye eller pågående
virksomheter for å sikre at disse hensynene blir ivaretatt.

Akvakulturdriftsforskriften
Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, både stamfisk, matfisk, settefisk,
kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Bestemmelser om fiskehelse og fiskevelferd som gjelder for tilnærmet alle typer anlegg med fisk er blant annet krav
om beredskapsplan, journalføring og rapportering, smittehygiene, brakklegging og desinfeksjon, risikobasert
helsekontroll, varsling ved uavklart økt dødelighet, grunn til mistanke om listeført sykdom eller andre forhold som har
medført vesentlige konsekvenser for fiskevelferd, opptak og behandling av dødfisk, avliving, installasjoner og
produksjonsenheter, metoder og tekniske innretninger, vannkvalitet, vanngjennomstrømming og systematiske
målinger, tetthet, fôring, håndtering og stell, miljøovervåking, rømming, internkontroll, brakklegging av sjøanlegg,
driftsplan for anlegg i sjø og slaktemerder.
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Akvakulturdriftsforskriften inneholder dessuten flere særlige krav til drift av stamfiskanlegg og settefiskanlegg.
Forskriften blir forvaltetav både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Kravene til miljøovervåking blir forvaltetav
Fiskeridirektoratet i samråd med Fylkesmannen. Rømmingsbestemmelsene blir først og fremst forvaltetav
Fiskeridirektoratet. Mattilsynet har også vedtaksmyndighet for enkelte rømmingsbestemmelser.

Matloven (Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.)
Matloven blir forvaltetav Mattilsynet. Loven hjemler tiltak for å forebygge og motarbeide sykdom og parasitter på
fisken inne i oppdrettsanleggene og på de viltlevende organismene i omgivelsene rundt anleggene. Loven og reglene
som er gitt med hjemmel i denne, pålegger næringen et selvstendig ansvar for å oppfylle alle krav til enhver tid.
Mattilsynet fører tilsyn med at kravene blir fulgt opp. Med hjemmel i matloven kan det etableres regler om plassering,
etablering og drift av akvakulturanlegg, og regler om etablering av soner både for å forebygge og motarbeide
sykdommer og parasitter. Dersom en lokalitet ikke tilfredsstiller kravene som blir stilt i medhold av loven, vil ikke
fylkeskommunen kunne gi tillatelse.

Etableringsforskriften
Etablering og utvidelse av akvakulturanlegg for produksjon av fisk, både på land og i sjø, skal godkjennes av
Mattilsynet i medhold avforskrift av 17. juni 2008 nr. 823 (etableringsforskriften). Denne godkjenningsordningen er
også en forpliktelse etter fiskehelsedirektivet.

Som et smittehygienisk tiltak krever Mattilsynet minimumsavstander mellom lokaliteter. Konkrete krav til avstand er
ikke nedfelt i lov eller forskrift, og vurderingene må i stor grad baseres på skjønn. Mattilsynet har egne retningslinjer
(etableringsveileder) for skjønnsutøving i slike saker. Faktorer som virker inn på smitterisikoen er strømforhold,
avstand til vassdrag, vandringsruter for villfisk, avstand til andre anlegg/annen akvakulturrelatert virksomhet,
topografi, geografi, driftsform, produksjonsform og produksjonsomfang. Alle søknader om etablering og utvidelse av
akvakulturanlegg skal vurderes individuelt, men det er gitt tilrådninger om minsteavstand mellom ulike typer
virksomheter, størrelse på anlegg og omkringliggende miljø i en veileder til forskriften.

Etablering av matfiskanlegg kan vurderes ut fra to ulike modeller:

1. For lokaliteter på inntil 3120 tonn fisk i sjøen til enhver tid, og som ikke inngår i en koordinert driftsstruktur,
er det angitt en anbefalt minsteavstand på 2,5 km i sjø til andre matfiskanlegg av tilsvarende størrelse, og 5
km til slakteri, stamfiskanlegg, settefiskanlegg, store notvaskeri og større matfiskanlegg eller grupper av
matfiskanlegg.

2. For lokaliteter for mer enn 3120 MTB eller som inngår i en gruppe med koordinert driftsstruktur, blir det som
regel stilt krav om oppdrettsfrie områder (branngater) på 5 km. Innenfor en slik gruppe kan det etableres
flere lokaliteter, med en anbefalt minsteavstand på 1,5 km. Dette er anbefalinger, og blir praktisert noe ulikt,
blant annetavhengig av lokale miljø- og sykdomsforhold.

Dyrevelferdsloven (Lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd)
Dyrevelferdsloven blir forvaltetav Mattilsynet. Loven hjemler nødvendige krav til etablering og drift av akvakultur for
å fremme fiskevelferd. Eksempel på forhold som har innvirkning på fiskevelferd er anledning til å utøve naturlig atferd,
anledning til å unngå ulike farer, helse og kondisjon, rett ernæring og god vannkvalitet. Loven regulerer først og fremst
forhold knyttet til vannkvalitet, utforming og drift av anlegget.

Forurensingsloven (Lov av 13. mars 2003 (1981?) nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall)
Forurensingsloven blir forvaltet av Klima- og miljødepartementet. Gjennomføringen av loven er i stor grad delegert til
Fylkesmannen når det gjelder utslipp fra akvakulturvirksomhet. Med hjemmel i loven er det stilt krav som hver enkelt
lokalitet må oppfylle for at det skal kunne etableres akvakultur der. Det betyr at det er et vilkår for å få tillatelse etter
akvakulturloven at fylkesmannen gir utslippstillatelse etter forurensningsloven. Loven hjemler også kravene som hele
tiden skal være oppfylt når anlegget er i drift. Om kravene er oppfylt eller ikke blir i all hovedsak dokumentert
gjennom systemet med miljøundersøkelser som er etablert.

Havne- og farvannsloven (Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann)
Havne- og farvannsloven blir forvaltetav Kystverket. Loven regulerer blant annet bruk av det sjøarealet som trengs for
å etablere og drive farledene langs kysten. Kystverket kan dermed avslå søknader om etablering av akvakultur som vil
være i strid med interessene knyttet til navigasjon i kystfarvannet og i fjordene.
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Plan- og bygningsloven (Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling)
Plan- og bygningsloven blir forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Loven kan kategoriseres som en
prosesslov når det gjelder etablering av akvakultur. Det er en forutsetning for å få tillatelse til å etablere en lokalitet at
den blir etablert i et område som kommunen har satt av til akvakulturformål. Loven inneholder også regler som legger
til rette for interkommunal, regional og statlig planlegging. Det geografiske virkeområdet til loven strekker seg ut til en
nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Vannressursloven (Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann)
Vannressursloven blir forvaltetav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nødvendig å få tillatelse i
medhold av loven for å kunne utnytte ferskvannsressurser til produksjon av settefisk.

Naturmangfoldloven (Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold)
Naturmangfoldloven blir forvaltetav Klima- og miljødepartementet. Loven inneholder flere miljørettslige prinsipper
som tildelingsmyndighetene skal bruke når de vurderer om det skal gis tillatelse til å etablere eller utvide en
akvakulturlokalitet. I følge prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal tildelingsmyndighetene ikke
bare vurdere miljøpåvirkningen fra lokaliteten isolert sett, men også om den samlede belastningen på miljøet
overstiger tålegrensen til området. Myndighetene må i forbindelse med dette for eksempel vurdere hvilke
undersøkelser det er nødvendig å gjennomføre.

2.2.3 Nasjonale utredninger, stortingsmeldinger og andre sentrale prosesser

Her følger en oversikt over sentrale dokumenter for havbruksnæringen.

St. prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring (2007)
Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009)
Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (2011)
Sjømatmeldinga (2012-2013) –Verdens fremste sjømatnasjon (2013)
Stortingsmelding nr 16 (2014-1015) –Forutsigbar og miljømessig berekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett
Laks på land: en utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret
med bruk av sjøvann (2015)
Ny vekst, stolt historie - Regjeringens havstrategi (2017)

2.3 Økonomiske data i akvakulturnæringen

Akvakulturnæringen har gjennom sin korte historie blitt viktig for sysselsetting og verdiskaping, både lokalt, regionalt
og nasjonalt. Næringen har vært viktig når det gjelder å opprettholde og videreutvikle mange større og mindre
kystsamfunn. Samtidig har næringen fått en økende og til dels stor rolle for nasjonal verdiskaping og eksportinntekter.

2.3.1 Produksjon og salgsverdi

Det ble solgt over 1,3 millioner tonn (rundvekt) laks og regnbueørret til en verdi av over 63 milliarder kroner i Norge i
2016. Figur 6 viser utviklingen i solgt mengde laks og regnbueørret i perioden fra 2006 til 2016 på landsbasis.



Mulighetsstudie akvakultur -landbasert oppdrett multiconsult.no

2 Rammevilkår

10233053-AKVA-RAP-001 20.desember 2017 Side 13av 37

Figur 6. Solgt mengde laks og regnbueørret (matfiskproduksjon) 2006-2016. Kilde: Fiskeridirektoratet.

2.3.2 Antall sysselsatte og årsverk i næringen

I 2016 var det til sammen ca 7000 personer sysselsatt i produksjon av laks, regnbueørret og ørret på landsbasis. De
fleste arbeidsplassene er knyttet til matfisk, stamfisk og FoU (se Figur 7).

Matfisk, stamfisk og FoU Klekkeri og settefisk

Menn Kvinner Menn Kvinner

Antall personer 4713 669 1103 506

Antall årsverk 3705 395 859 279

Figur 7. Antall sysselsatte personer og antall årsverk i produksjonen av laks, regnbueørret og ørret i hele landet i 2016,
fordelt på menn og kvinner. Ett årsverk er definert som 1845 timer. Kilde: Fiskeridirektoratet

Antallet sysselsatte i produksjon av laks, regnbueørret og ørret har vært jevnt økende de siste 10 årene, mens trenden
for andre fiskeslag, samt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder har vært synkende i samme periode (se Figur 8).

Figur 8. Antall personer sysselsatt i produksjonen av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder for årene 2006-2016. Kilde:
Fiskeridirektoratet.
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2.3.3 Ringvirkninger

Akvakulturnæringen skaper store økonomiske ringvirkninger gjennom salg, innkjøp og sysselsetting, både i egen
næring og hos leverandørindustrien. Det er estimert at ett akvakulturanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse
bidrar til 42 årsverk i Norge (primærledd og i leverandørindustrien lokalt og nasjonalt).

Rapporten «Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen» (Nofima 2014) konkluderer med at hvert årsverk i
matfiskproduksjonen bidrog med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013.

Verdikjeden for oppdrettsfisk består av produsenter av rogn, settefisk og matfisk, samt slakteri,
foredlingsvirksomheter, eksportører og leverandører av innsatsfaktorer, utstyr og tjenester. Leverandørindustrien
spiller en særlig viktig rolle i akvakulturnæringen. Oppdrettere kjøper sentrale innsatsfaktorer som rogn og fôr, og et
bredt spekter av utstyr og tjenester fra ulike leverandører. Leverandørselskapene er viktige for innovasjonsaktiviteten
i akvakulturnæringen. Mye av utstyrsutviklingen skjer i disse selskapene, og kunnskap om beste praksis og ny
teknologi blir spredd når leverandørselskap har flere selskap som kunder.

2.3.4 Aktuelle transportsystem i næringen

Det er en egen forskrift som regulerer transport av akvakulturdyr. Denne er hjemlet i matloven. Med få unntak skal
alle transportenheter som blir brukt til transport av levende akvakulturdyr godkjennesav Mattilsynet minst hvert
femte år. Transportører, sjåfører og eventuelle andre som er involvert i transporten, må ha dokumentert praktisk og
teoretisk opplæring.

Brønnbåter er spesialfartøy for transport av levende fisk over lengre avstander, og er sentrale i transporten av levende
fisk. Båten frakter enten smolt fra settefiskanlegg til matfiskanlegg, mellomstor fisk fra et matfiskanlegg til et annet
ved sortering, eller stor fisk fra matfiskanlegg til lakseslakteri. Tankbiler til transport av levende fisk blir mest brukt der
det er snakk om mindre biomasse som skal transporteres, for eksempel ved transport av yngel mellom
settefiskanlegg, eller ved korte transportetapper av smolt.

Fisken som blir eksportert blir fraktet via vei, jernbane, skip og fly. Ca hvert 20. minutt, daglig hele året passerer en
trailer fullastetmed laks norskegrensen på vei mot markedet. I tillegg blir en del laks sendt med egne laksefly. Flere
bedrifter vurderer også å bruke båt til transport av laks fra anlegg til marked.
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3 Beskrivelse av dagens situasjon
Det er i all hovedsak laks og regnbueørret som blir oppdrettet i Norge i dag. Settefiskproduksjonen er landbasert,
mens matfiskproduksjonen skjer i flytende merdanlegg i sjø. På grunn av forhold som naturgitte konkurransefortrinn,
tilrettelagt infrastruktur, relevant kompetanse og egnet teknologi er produksjonen av laks og regnbueørret lønnsom
og næringen har høy konkurranseevne. Det har vært prøvd landbasert matfiskproduksjon av disse også i Norge, uten
at dette til nå har vært en kommersiell suksess. Dagens landbaserte anlegg for stor fisk i Norge har enten forsknings-
eller avlsformål.

3.1 Produksjonsstrategi på sjø og land
Havbruksnæringen er definert som en av de viktigste vekstnæringene for Norge i de neste tiårene. Det skyldes både
vekstsuksessen som næringen så langt har hatt, basert på dyktige entreprenører, naturgitte fordeler, og en økende
etterspørsel etter sjømat i verdensmarkedet.

Veksten er basert på en kontinuerlig teknologisk utvikling av oppdrettsnæringen. Sjøanleggene har utviklet seg fra små
og mindre robuste anlegg av tre til større og mer robuste anlegg av stål eller plast. Anlegg har som konsekvens av
dette over tid blitt flyttetfra skjermede til mer værutsatte områder med blant annet bedre strømforhold. Mye tyder
på at dagens teknologi med åpne nøter vil være den rådende teknologien i mange år framover.

Figur 9. Settefisk av laks med belysning i kar. Foto: Multiconsult

Det er stor grad av innovasjon i akvakulturnæringen, og det skjer en parallell utvikling langs flere «akser». Ulike
oppdrettsselskap prøver i dag ut ulike løsninger for produksjon av postsmolt i lukkede anlegg på land eller i sjø. Noen
selskap ser også på muligheten for å bygge havgående anlegg –anlegg som bruker erfaring og kompetanse fra
offshorenæringen. Per i dag er det bygget en havgående merd. Det blir også jobbetmed ulike nedsenkbare løsninger.

I 2015 ble det åpnet for søknader om utviklingstillatelser. Dette er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan
tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet med ordningen er å
legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som
akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design,
utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den
kommer hele næringen til gode. Denne midlertidige ordningen med utviklingstillatelser hadde endelig søknadsfrist 17.
november 2017.
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Med utgangspunkt i at tillatelser til landbasert matfiskoppdrett blir gitt løpende og uten krav om vederlag, kan dette
framskynde en utvikling mot landbasert teknologi. Når det gjelder etablering av oppdrett i Hurum kommune gir altså
dagens gjeldende regelverk svært gunstige betingelser for landbasert oppdrett.

3.1.1 Dagens åpne merdteknologi

Dagens åpne merdteknologi har fordeler og ulemper. De største fordelene er:

Etablert og velprøvd teknologi som man etter hvert har god erfaring med å håndtere.
Kostnaden ved å gi fisken tilfredsstillende plass er lav, dette er en fordel både med hensyn til fiskevelferd og
forebygging av sykdom
Kostnadene ved innkjøp og drift av teknologien er så lave at det gir et godt grunnlag for storskala,
kommersiell produksjon
Teknologien gjør det mulig å bruke de naturlige bevegelsene i vannmassene langs kysten. Dette gir god
vanngjennomstrømming og gjør det enkelt å sikre fisken vann av god kvalitet med gunstig temperatur.
Selve merden krever minimale varige fysiske miljøinngrep. Anlegg og enkeltkomponenter kan enkelt flyttes
fra en lokalitet til en annen, eller tas opp fra sjøen.
Merdene er relativt fleksible (PE-merdene mer fleksible enn stål-merdene), noe som gir robusthet på
moderat eksponerte lokaliteter

De største ulempene med dagens åpne merdteknologi:

Noten som blir brukt i åpne merder er bare en enkelt barriere mellom fisken og omgivelsene, og flenger i
noten åpner for rømming av fisk
Åpne merder gir eksponering for lakselus og andre organismer og smittestoff
Lokalisering av anleggene påvirker eksponeringsgraden for lakselus
Dersom næringen skal utnytte mer eksponerte lokaliteter, vil det kunne være behov for å utvikle
merdteknologien slik at den tåler røffere vær, sterkere og mer variert strøm, større bølger og sterkere vind
Åpen teknologi gir liten fysisk kontroll av utslipp. Avføring fra fisken og fôrspill vil gå gjennom nota og bli
spredd utover avhengig av strømforholdene på lokaliteten.
Håndtering av noten medfører operasjoner som kan være risikofylte og medføre personskade

Å lukke en merd vil gi en tett fysisk barriere mellom oppdrettsfisken og omgivelsene. Lukkede anlegg kan utformes
ulikt, avhengig av hva man skal lukke anlegget mot, og i hvor stor grad man ønsker lukking. Det kan tenkes plassert på
land eller i sjøen, og anlegg i sjøen kan tenkes flytende i overflaten, nedsenket eller stående på havbunnen.

3.1.2 Landbasert oppdrett

Landbaserte anlegg for laksefisk var tidligere basert på en teknologi med gjennomstrømming. Sjøvannet ble pumpet
inn i anleggene og brukt bare en gang før utslipp til resipient, og det var liten grad av vannbehandling av inntaks- og
avløpsvann. De siste tjue årene har det skjedd en betydelig utvikling innen resirkuleringsteknologi, omtalt som RAS
(Recirculating Aquaculture Systems). RAS-anleggene blir bygd på ulike måter, men prinsippet er at vannstrømmen
tilfører fisken oksygen og frakter bort avfallsstoff, som så blir fjernet før vannet blir oksygenert og gjenbrukt. Graden
av gjenbruk varierer, men en gjenbruksdel på 95-99 % er vanlig. Sammenlignet med tidligere landbasert teknologi
innebærer RAS-anleggene et sterkt redusert vannbehov, bedre kontroll med produksjonsmiljø og produksjon, samt
teknologiske løsninger for reduksjon av utslipp til sjø.

Erfaringsgrunnlaget fra landbasert matfiskoppdrett er begrenset så langt, og produksjonskonseptet med matfisk av
laks eller regnbueørret i RAS-anlegg er fremdeles i en utviklingsfase. RAS-anlegg vil være «lukket» i langt større grad
enn tidligere landbaserte løsninger, men vil som andre driftskonsept innebære interaksjon med det ytre miljø. I en
vurdering av en eventuell miljøgevinst er det dessuten nødvendig å ta hensyn til økt material-, ressurs- og energibruk.
Det blir hevdetat landbaserte anlegg, der man i prinsippet kan ha full kontroll med vanntilførsel og utslipp, vil kunne
løse de fleste problemene med hensyn til både utslipp av organisk materiale, næringssalt, lakselus, sykdomsspredning,
giftige alger, maneter og rømming av fisk. Erfaringer så langt, både fra settefiskanlegg og kommersielle matfiskanlegg i
andre land indikerer at dette kan være en optimistisk vurdering. Erfaring viser at landbasert oppdrett i seg selv ikke
hindrer fisken å rømme, og både vanntilførsel og produksjonsmiljøet tilsier at både utslipp og sykdom kan være
problemer. Men her vil nok utvikling av teknologien etter hvert løse denne type problemstillinger.
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Det største problemet med landbaserte anlegg er sannsynligvis knyttet til fiskevelferd, inkludert fisketettheter og
kontroll med vannkvaliteten ved bruk av sjøvann og RAS-teknologi. En videre utvikling av landbaserte matfiskanlegg er
avhengig av at de blir unntatt fra kravet om maksimal tetthet på 25 kg/m3. Dette kravet er relatert til å sikre tilgang av
nok oksygen fra sjøen i åpne merdsystem, mens oksygen i landbaserte anlegg vil bli tilsatt vannet «kunstig». Det vil
derfor være naturlig at tetthetskravet blir endret i landbaserte anlegg.

Det trengs også mer kunnskap om fisken sine fysiologiske behov og krav til vannkvalitet ved bruk av sjøvann i ulike
livsstadium. Ut fra dagens kunnskap er man sannsynligvis avhengig av tilgang på en ferskvannskilde for å sikre god
vannkvalitet og fiskevelferd, i alle fall fram til fisken er blitt ett kilo.

Arealbeslaget ved et landbasert konsept vil variere med flere ulike produksjonsforhold, som for eksempel størrelsen
på anlegget, fisketetthet, vekstrate og vann- og slamhåndteringssystemer. For et landbasert konsept er det mange
biofysiske, tekniske og samfunnsmessige forhold som må ivaretas. Landbaserte anlegg bør ligge nært gode
forekomster av sjøvann, og de samme lokaliseringskriteriene som gjelder for postsmoltanlegg på land, gjelder også for
landbasert matfiskproduksjon. Det er ønskelig med gode naturgitte arealegenskaper, for eksempel med hensyn til
terrengformasjon, grunnforhold og størrelse. Samtidig er det ønskelig med lokalisering nært etablert infrastruktur og
kommunikasjonssystemer. Det er som regel vanskelig å finne egnede arealer i kystsonen som ikke allerede er utbygd,
og der utbygging ikke er kontroversielt.

Figur 10. Fra Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg på Trovåg i Vindafjord kommune. Foto: Multiconsult

Utviklingen av RAS-teknologi og økende problemer med lakselus, sykdom og rømming har bidratt til debatt om
lokalisering av anlegg og mulighetene for landbasert produksjon. Foreløpig er det både økonomiske, biologiske og
teknologiske forhold som hindrer en storstilt innføring av denne teknologien. Erfaring tilsier at den kan være
realiserbart teknologisk og biologisk, men betydelige FoU-oppgaver gjenstår, og usikkerheten om lønnsomhet tilsier at
det er for optimistisk å anta at driftskonseptet er konkurransedyktig med dagens tradisjonelle merdbaserte drift. Det
er de gode naturgitte forholdene og den åpne teknologien som har ført til at Norge er konkurransedyktig innen
lakseoppdrett. Investeringer og pålegg som øker kostnadene kan svekke konkurransekraften. Lukket teknologi med
dagens rammevilkår vil sannsynligvis ikke kunne konkurrere med åpne anlegg. Vesentlige endringer i sykdoms- og
miljøkostnader kan likevel endre dette bildet, og på lengre sikt kan effektivt landbasert oppdrett bli mer attraktivt.
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Oppsummert kan fordeler og ulemper med landbasert matfiskoppdrett skisseres som nedenfor.

Fordeler med landbasert matfiskoppdrett:
Bedre kontroll med lus og sykdom
Mindre svinn på grunn av mer kontrollerte produksjonsforutsetninger
Mindre miljøpåvirkning på grunn av mulighet for oppsamling av avfallsstoff
Lavere rømmingsrisiko

Ulemper med landbasert matfiskoppdrett:
Høy investeringskostnad
Tap av konkurransekraft –særlig mot etablering av landbaserte anlegg i lavkostland og nærmere viktige
markeder
Teknologi som må utvikles videre
Usikkerhet med hensyn til fiskevelferd og fiskesykdommer
Økt energibruk
Utfordrende arealbehov

3.1.3 Investering og produksjonskostnader

Det er bygget få landbaserte matfiskanlegg i Norge, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til tallmateriell. En kan
imidlertid ta utgangspunkt i landbaserte postsmoltanlegg og justere disse noe. Der finnes det etter hvert et betre
tallmateriell og erfaringsdata.

Ut fra vår erfaring vil investeringen i landbasert RAS-anlegg ligge mellom NOK 20.000,- og 30.000,- pr m3 vannvolum.
Dersom en tar utgangspunkt i en årlig produksjon på 5.000 tonn, og 4 innlegg pr år, vil nødvendig vannvolum være i
størrelsesorden 50.000 m3. Under visse betingelser kan slaktefisk da bli produsert på ca. 16-18 måneder.

Dersom en bruker de angitte spesifikke kostnadene, så vil en investering ligge på mellom 1.000 MNOK og 1.500
MNOK. Den initielle investeringskostnaden kan selvsagt reduseres ved at det bygges ut et mindre volum i starten.
Kostnadene med å bygge lakseslakteri og eventuelt videreforedlingsanlegg kommer i tillegg.

Rapporten «Land based farming of salmon: economic analysis» fra 2017 viser at når en tar hensyn til både drifts- og
kapitalkostnader, så er det mindre kostbart å produsere laks i sjø sammenlignet med landbasert produksjon.
Rapporten anslår kostnaden til kr 28,50 pr kilo for sjøbasert produksjon og kr 39,- pr kilo i et landbasert anlegg. Dette
er imidlertid før kostnader til fraktebåt, slakt, pakking og transport.

Regnestykket blir noe annerledes dersom laksen skal fraktes langt til markedene. Med flyfrakt til USA eller Kina,
beregnet til 14 kroner per kilo, kan det plutselig bli mer lønnsomt å etablere et landbasert anlegg i disse markedene
enn å produsere laksen i sjøen i Norge og frakte den til markedet.

Det eksisterer foreløpig ikke landbaserte anlegg for atlantisk laks som produserer 5.000-10.000 tonn i året, og
rapporten sier også at det er fortsatt noen tekniske problemer som må løses før teknologien fungerer optimalt.

3.2 Kort beskrivelse av akvakulturproduksjon på land

De fleste oppdrettsselskap kjøper i dag rogn fra selskap som gjennom flere år har drevet avl på laks og ørret. De to
største avlsselskapene i Norge er AquaGen og Salmobreed. Begge disse kan i dag levere rogn nesten kontinuerlig
gjennom hele året. Dette betyr igjen at oppdrettsselskap kan ha en mye jevnere produksjon enn det som var mulig for
noen år siden.

Innkjøpt rogn legges i klekkeskap og klekker etter ca 500 døgngrader. Det er mulig å justere klekketidspunktet ved å
justere temperaturen. Typisk temperatur i klekkefasen er ca 8 C. Etter ca ytterligere 300 døgngrader, er
plommesekken oppbrukt og yngelen blir overført til startforing. Dette skjer i dag i kar med størrelse varierende fra Ø 4
m til Ø 10 meter. Fisken holdes i startforingskarene til den er ca 10 gram og optimal temperatur i vannet er ca 14 C.
Deretter overføres fisken til større kar (Ø 10 –Ø 15 meter) i påvekst «1». Etter at fisken har vokst seg til ca 50 gram,
overføre den til påvekst «2». Her vokser fisken til ca 130 gram før den enten overføres til postsmoltanlegg på land,
eller blir satt direkte i merdanlegg i sjø.
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Det bygges i dag mange postsmoltanlegg, dvs at fisken holdes på land til den blir større. Mange anlegg er
dimensjonert for å holde fisken på land til den er 250 gram, mens andre anlegg produserer 500 gram fisk og kanskje
også 1000 gram fisk før den settes ut i tradisjonelle åpne merdanlegg i sjø. I et postsmoltanlegg blir det brukt sjøvann,
som er det naturlige for fisken etter at denne er smoltifisert. Av ulike årsaker brukes ikke rent sjøvann, men et
brakkvann med saltholdighet mellom 15‰ og 20 ‰. Denne saltholdigheten kan også oppnås ved å tilsette salt i
stedet for å bruke sjøvann. Dette forutsetter av praktiske og økonomiske grunner at resirkuleringsteknologien er
basert på «zero water exchange», dvs at spedevannsforbruket er på ca 0,1 %.

Figur 11. Fra Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg på Trovåg, Vindafjord kommune i Rogaland. Foto: Multiconsult

I et landbasert anlegg, vil det typisk også være påvekst «3» og «4» hvor fisken holdes til den er fra 250 til 500/1000
gram. Deretter vil fisken overføres til større fiskekar/tanker hvor den går til oppnådd slaktevekt.

Under forutsetning av at det benyttes optimale temperaturer i hele produksjonssyklusen, vil en kunne oppnå
slaktevekt etter ca 16-18 måneder etter startfôring.

I figurene nedenfor har vi laget et forenklet prosesskjema som viser flyten i settefisk- og matfiskproduksjonen.

Figur 12. Flytskjema settefiskproduksjon.
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Figur 13. Flytskjema matfiskproduksjon.

Et landbasert anlegg i Hurum vil bli bygget som et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Dette innebærer at vannet som
sirkulerer i anlegget gjennomgår en rensing før det føres tilbake til fiskebassengene. Vannbehandlingen er en
mekanisk-biologisk rensing, og medfører at behovet for spedevann reduseres til ca. 5 % av vanngjennomstrømmingen.

Prosessdiagrammet i Figur 14 angir en skjematisk framstilling av vannsirkulasjonen i et RAS-anlegg.
Spedevannsbehovet kan reduseres ned til ca. 0.1% («Zero Water Exchange») dersom vannrensingen også inkluderer
denitrifikasjonstrinn samt utfellingstrinn av mineraler.

De ulike produksjonstrinnene vil normalt ha separate vannrensemoduler slik at en oppnår hygieniske barrierer i
anlegget.

Figur 14. Skjematisk framstilling av RAS-anlegg.
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3.3 Hvilke arter er aktuelle

I Norge er det laks som er den dominerende oppdrettsarten. I tillegg blir det produsert noe regnbueørret.
Produksjonstallene for 2016 fordeler seg slik:

Oppdrettsart Produksjon i 2016: tonn/år
Laks 1.233.619
Regnbueørret 87.853
Røye 333
Kveite 1.460
Skalldyr 2.213
Torsk 0

Figur 15. Produksjon av ulike oppdrettsarter. Kilde: SSB

Av Figur 15 framgår det at produksjon av torsk i dag er tilnærmet null. Dette var en oppdrettsart det var knyttet store
forventninger til på begynnelsen av 2000-tallet. Det ble bygget flere yngelanlegg langs kysten, og det ble gitt flere
torskekonsesjoner i sjø. Imidlertid stoppet matfiskproduksjonen opp, mellom annet pga sykdomsproblem samt fall i
prisene i villfiskmarkedet som følge av økte mengder villfanget fisk.

I tillegg til dette, blir det også produsert mindre mengder av piggvar ved anlegg som ligger i Kvinesdal i tilknytning til
Eramet Norway Kvinesdal hvor anlegget nyttiggjør seg spillvarme fra smelteverket.

I Tyssedal i Hardanger blir det produsert relativt små mengder fjellørret som porsjonsfisk ved anlegget til Hardanger
Fjellfisk. Noe av produksjonen går også til rakfiskproduksjon. Også her benytter anlegget spillvarme fra
ilmenittsmelteverket i Tyssedal.

Det er også en viss grad av kveiteproduksjon i dag og mye av denne produksjonen foregår i «semilukkede» anlegg.
Fisken er relativt godt betalt, men produksjonstiden er lang og produksjonen er således også kapitalkrevende.

Med utgangspunkt i dette, kan en tenke seg to alternative utbyggingsstrategier i Hurum:

a. Produksjon av laks og ørret
b. Produksjon av marin fisk (kveite)

Vi vil tro at produksjon av marin fisk, dvs. kveite er lite aktuelt da dette markedet er begrenset. Selv om produktet er
relativt godt priset, er markedet begrenset og det vil også her være markedssvingninger i tråd med mengde villfanget
kveite. Det er også en del produksjonstekniske problemer når det gjelder oppdrett av kveite.

Vi tror det mest realistiske alternativet vil være produksjon av laks og/eller ørret. Her kan en tenke seg to ulike
produksjonsformer, som for øvrig ikke nødvendigvis er gjensidige utelukkende.:

a. En volumproduksjon av laks i et veletablert laksemarked
b. En spisset produksjon tilpasset et nisjemarked

Det første alternativet er på mange måter det tryggeste. Produksjonsteknisk er lakseproduksjonen velkjent, selv om
landbasert produksjon ikke er bygget ut i noen grad. En må derfor forvente andre utfordringer sammenliknet med en
velkjent produksjon i åpne merder i sjøen. Salgs- og distribusjonsnettverket er velfungerende, og det er etablert store
markeder globalt der etterspørselen etter norsk laks er stor. Ulempen er at en i mange år framover må konkurrere
med en sjøproduksjon som er billigere enn produksjon på land. I et marked med fallende priser, kan derfor
konkurransesituasjonen bli et problem. Mulige løsninger på dette kan selvsagt være at en etablerer en miljømessig
bedre produksjon, og kan bruke dette i markedsføringen av produktet («miljølaks»). Dersom en produserer laks, vil
det også markedsmessig være sikrere å bygge et større anlegg med en gang. En utbygging kan selvsagt kunne skje
trinnvis, men potensialet i produksjonsvolum vil vi tro er større sammenlignet med et nisjeprodukt.
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Det kan likevel være et alternativ å satse på et nisjeprodukt som for eksempel porsjonsørret som kan selges både som
fersk fisk og videreforedlet. I så fall vil vi tro at en produksjon bør ha et begrenset volum i første omgang da det kan
være behov for å bygge opp en etterspørsel i markedet.

Det vil også være mulig å kombinere en produksjon av porsjonsfisk og stor matfiskproduksjon.

3.4 Marked
Norsk laks blir fraktetut til ca 100 markeder, via veg, jernbane, skip og fly. Fisken blir pakket i lukkede esker eller
bokser som sikrer at kvaliteten blir ivaretatt. Rett emballasje og effektiv distribusjon er helt avgjørende når laksen skal
fraktes ut til foredlingsbedrifter, salgsledd og forbrukere i nære og fjerne markeder.

Polen (14 %), Frankrike (12 %) og Danmark (12 %) var de viktigste enkeltmarkedene for norsk laks i 2016.
Hovedmarkedene for regnbueørret i 2016 var EU (24 %), Japan (13 %) og Hviterussland (12 %). En del av produksjonen
blir foredleti Norge før den blir eksportert, men størstedelen av fisken som blir produsert i Norge blir sløyd, lagt på is i
kasser og transportert til destinasjonsmarkedet. Over 80 % av laksen som ble eksportert i 2016 var sløyd (hel), fersk
fisk. Fisken blir eksportert og distribuert til en rekke foredlingsvirksomheter som leverer produkt som er tilpasset de
ulike markedene.

Figur 16. Hovedmarkedene for norsk laks i 2016. Kilde: Fiskeridirektoratet

Figur 17. Hovedmarkedene for regnbueørret i 2016. Kilde: Fiskeridirektoratet
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Geografisk ligger Hurum nærmere de befolkningstette områdene på Østlandet sammenlignet med
produksjonsområder langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Vi er likevel usikre på om denne nærheten til markedet vil
ha noen stor effekt med hensyn på konkurransen med andre produsenter. Mesteparten av en produksjon i Hurum vil
mest sannsynlig bli eksportert og da vil den geografiske beliggenheten ha marginal betydning. Transportvegene ut av
landet er både på vogntog og med fly. Mesteparten av flytransporten foregår fra Gardemoen til oversjøiske markeder.
Transporten til det europeiske markedet går i hovedsak på vogntog via Danmark. En stor del av fisken som eksporteres
til europeiske land, går til videreforedling.

En årsproduksjon på for eksempel 5.000 tonn i et landbasert anlegg i Hurum, vil ikke påvirke det generelle markedet
og det er derfor det generelle laksemarkedet som vil bestemme etterspørsel og oppnådd pris for produktet. Unntaket
kan være at en utvikler et spesialprodukt som for eksempel «Salma»-produktet fra Bremnes Seashore på Bømlo. Slike
produkter kan nok oppnå en høyere pris i markedet.

Et annet alternativ kan som tidligere nevnt være at produksjonen baseres på et nisjeprodukt som for eksempel
porsjonsørret, rakfisk, etc. Vi vil tro at eventuelle investorer vil gjøre sine betraktninger og grundige
markedsundersøkelser før en baserer utbyggingen på en slik produksjonsstrategi.

Prisene på laks har vært historisk høye i over to år nå. Dette indikerer at produksjonen er for lav i forhold til
etterspørsel. Selv om regjeringen har ambisjoner om å doble produksjonen innen 2050, så har produksjonsvolumet
vært noenlunde konstant de siste årene. Dette skyldes blant annet sterke regulerende begrensninger på konsesjoner i
sjø. Eksportverdien har derimot økt kraftig, men det skyldes som nevnt høyere priser. Nå er det som nevnt tidligere
innført et nytt reguleringsregime med trafikklys som i større grad skal kunne regulere produksjonen opp og ned etter
hvilken farge produksjonsområdet har. Dette kan medføre en viss økning i produksjonen framover. Videre vil
utbygging av landbaserte postsmoltanlegg også bidra til en økt produksjon i sjø da en vil kunne holde en høyere
biomasse i sjøen til enhver tid.

Konklusjonen er derfor at vi ikke kan se noen markedsmessige begrensninger som skulle tilsi at en ikke bør bygge et
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Et annet spørsmål vil være i hvilken grad et anlegg vil være bedriftsøkonomisk
forsvarlig. Det avhenger av prisene i markedet. Et landbasert anlegg vil ha en høyere investering pr volumenhet
sammenlignet med et tradisjonelt sjøanlegg. I et presset prismarked må derfor et landbasert anlegg ha andre fortrinn
for å veie opp mot lavere investeringer. Slike fortrinn kan for eksempel være:

Mindre sykdom og dermed mindre tap
Slippe kostnader med avlusing
Høyere vekst og omløpshastighet i anlegget pga mer optimale driftstemperaturer
Høyere tetthet

3.5 Lokaliseringskriterier
Det har tradisjonelt ikke vært drevet oppdrett av laks og regnbueørret i Oslofjorden/på Østlandet. Dette er i hovedsak
på grunn av at sjøtemperaturene er mer varierende gjennom året enn på vestlandskysten. Når det gjelder landbasert
oppdrett kan slike anlegg like gjerne plasseres i dette området, i og med at det er andre lokaliseringskriterier som er
viktige for et landbasert anlegg enn for et anlegg i sjø.

I det følgende blir det gitt en enkel oversikt over hvilke lokaliseringskriterier som bør være på plass for et landbasert
oppdrettsanlegg.
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Figur 18. Oversikt over akvakulturlokaliteter i Sør-Norge. Kilde: Fiskeridirektoratet

3.5.1 Resipient

Det er behov for en tilfredsstillende resipient i tilknytning til anlegget. Selv om et eventuelt landanlegg vil bli etablert
med resirkuleringsteknologi, og avløpsvannet vil bli renset, vil det være et visst volum avløpsvann som skal slippes ut.
Et slikt utslipp krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Kystområdene langs hele norskekysten er delt inn i såkalte vannforekomster. Hensikten med inndelingen i
vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning, og vannforekomstene er først og fremst ment som en
inndeling som danner grunnlag for vurdering av antropogene påvirkninger, kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning
i de ulike vannforekomstene. For hver enkelt vannforekomst er det blitt utført en risikovurdering i forhold til å oppnå
akseptabel miljøstatus, og det skal bestemmes økologisk tilstand/potensial og kjemisk tilstand.

Kystområdene rundt Hurum kommune er delt inn i 4 vannforekomster; Drammensfjorden-ytre, Breiangen-vest,
Breiangen-østog Hurum (kilde: www.vann-nett.no). Drammensfjorden-ytre, Breiangen-vestogBreiangen-østoppnår
godeller antatt godøkologisk status. For Drammensfjorden-ytre er det en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021.
Av nevnte påvirkninger er utslipp fra renseanleggog avrenning fra annen diffus kilde. For Breiangen-vestog
Breiangen-øst er det ikke en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. For vannforekomsten Hurum derimot, er den
økologiske tilstanden satt til moderat, og det er en risiko for at ikke miljømålet nås innen 2021. Avrenning fra
fulldyrket mark er nevnt som en viktig påvirkning på denne vannforekomsten. Se Figur 19 for en oversikt over de fire
vannforekomstene.

http://www.vann-nett.no/
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Figur 19. Oversikt over vannforekomstene i kystområdene rundt Hurum kommune. Kilde: www.vann-nett.no

3.5.2 Størrelse og utforming på arealet

Landbasert akvakultur er arealkrevende, og det er behov for et større areal som kan planeres. Det kan alternativt være
aktuelt å etablere landbaserte anlegg i haller inne i fjellet, dersom terrenget tilsier en slik utforming.

Et anlegg som produserer 5.000 tonn pr år fra startfôring til slaktefisk, vil kreve et areal på ca. 45-55 da. Da er et
arealbehov til slakteri og eventuelt videreforedling ikke medregnet. Dersom anlegget plasseres i fjellhaller, vil dette
arealbehovet kunne reduseres til størrelesorden 25-35 da.

3.5.3 Nærhet til sjø

Det vil være behov for å kunne ta inn sjøvann til produksjonen og slippe ut avløpsvann til sjø. Selv om et eventuelt
landbasert anlegg for akvakultur vil etableres ved hjelp av resirkuleringsteknologi, så vil det være behov for å kunne
slippe ut en del avløpsvann. Det vil også være en fordel å kunne etablere kai i tilknytning til anlegget, slik at det er
mulig å transportere fisk ut og/eller inn på brønnbåt. Det kan også være aktuelt med fôrleveranse på båt. Det bør
være en viss dybde utenfor anlegget, slik at det er mulig å etablere en kai som kan være dimensjonert for brønnbåt og
slaktebåt.

3.5.4 Tilgang på ferskvann

Det er behov for å ha tilgang på en ferskvannskilde i nærheten av anlegget. Det er en fordel å ha vannkilden lokalisert i
nærheten av anlegget, men dette er i hovedsak et kostnadsspørsmål.

For de alternative næringsområdene som blir vurdert i denne analysen er det Rødbyvatnet og Langvatn som er de
mest aktuelle vannkildene. I følge vann-nett er Langvatn registrert med en antatt god økologisk tilstand, men med en
risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. Forurensning i form av sur nedbør, samt fysiske inngrep som
vannforsyningsreservoir og vannuttak til industri (Tofte) er nevnt som påvirkninger på vannet. Rødbyvatnet er
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registrert med en moderat økologisk tilstand, og med en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. Vann-nett
nevner avrenning fra beite og eng, fulldyrket mark og husdyrhold/husdyrgjødsel, samt avløp fra spredt bebyggelse
som påvirkninger på Rødbyvatnet. I tillegg er vannføringsregulering i form av dam nevnt som et fysisk
inngrep/påvirkning på vannet.

Figur 20. Oversikt over vannkildene Langvatn og Rødbyvatnet. Kilde: www.vann-nett.no

I et moderne anlegg med resirkuleringsteknologi er det mulig å ha en svært høy grad av gjenbruk av vann, og det er
derfor ikke behov for betydelige vannmengder.

Noen av de vurderte alternativene har allerede god vannforsyning fram til næringsområdet.

3.5.5 Tilfredsstillende infrastruktur

Det må være tilkomstvei med tilfredsstillende standard fram til anlegget. Tilkomstveien må være dimensjonert for
trailer.

I et anlegg som produserer 5000 tonn fisk i året vil det være behov for å kjøre ut to trailerlass fisk per døgn 200 dager i
året. I tillegg kommer leveranser av fôr og oksygen inn til anlegget. Dette vil utgjøre i størrelsesorden 2-4 trailere per
uke gjennom året.
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4 Aktuelle lokaliteter for landbasert akvakultur i Hurum kommune

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire områder i
Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett, se Figur 21.

Figur 21. Alternative lokaliteter for landbasert oppdrettsanlegg i Hurum.

4.1 Sagene
Næringsområdet på Sagene omfatter tidligere Hurum cellulosefabrikk som ble lagt ned i 2008. Området der
bygningene ligger i dag er vist som næringsformål i kommuneplanen. Det er i dag ingen aktivitet på området.
Næringsarealet vist i kommuneplanen utgjør ca 54 daa. Næringsområdet ligger til sjø, noe som er en stor fordel, se
kapittel 3.5.3.

Figur 22. Innkjørsel til tidligere Hurum cellulosefabrikk. Foto: Multiconsult.
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Det ser ikke ut til å være spesielle terskler som skulle tilsi at det er spesielle problemer med resipienten i området, og
det bør være tilfredsstillende forhold både for utslipp av avløpsvann og inntak av sjøvann.

Det er muligheter for inntak av ferskvann i området, for eksempel fra Rødbyvatnet, Langvatn eller Røskestadvannet.
Rødbyvatnet ligger ca 5 km i luftlinje fra næringsområdet, mens Røskestadvannet ligger ca 4,5 km fra anlegget i
luftlinje.

Når det gjelder infrastruktur passerer Vestre Strandvei (Fv 281) området. Det er gode dybder i sjøen like utenfor og
det er dypvannskai på området.

Det foreligger konkrete planer om boligutbygging på området. Vi vil derfor tro at det vil være sterke
interessekonflikter knyttet til etablering av landbasert akvakultur på dette området.

Figur 23. Markering av industriområdet på Sagene, tilsvarende 15 daa.

4.2 Tofte
Södra Cell Tofte –Tofte Cellulosefabrikk la ned driften av cellulose i 2013. Området er i dag eid av Statkraft som har
planer om å etablere biodieselfabrikk på området. Statkraft/Sødra har således konkrete planer om først å bygge et
demoanlegg for slik produksjon og arbeidet på dette vil etter planen starte opp i februar 2018. I en del av eksisterende
bygningsmasse er det etablert en næringshage hvor flere bedrifter har etablert seg.

Området som er vist som næring i kommuneplanen strekker seg over fylkesvegen (Østre Strandvei). Den delen av
området som ligger på sjøsiden av fylkesvegen utgjør et areal på like i underkant av 350 daa.

Forholdsvis store deler av området har blitt brukt til lagring av tømmer, og består derfor av et planert område uten
bygninger. Dette er derfor lett tilgjengelig for «ny» industri.
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Når det gjelder inntak av ferskvann er det allerede vannforsyning til området fra Langvatn, som har forbindelse til
Røskestadvatnet. Røskestadvatnet ligger i underkant av 3 km fra næringsområdet i luftlinje.

Vi vil også tro at området har god tilgang på elektrisk kraft.

Når det gjelder resipientforhold ligger næringsområdet i grensen mellom vannforekomsten Hurum og
vannforekomsten Breiangen-øst. Det ser ikke ut til å være spesielle terskler som skulle tilsi at det er spesielle
problemer med resipienten i området, og det bør være mulig å finne tilfredsstillende punkt både for utslipp av
avløpsvann og inntak av sjøvann.

Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området. Det er gode dybder i sjøen like utenfor, og det
er allerede etablert kai med god tilkomst.

På nordsiden av vegen er det også et næringsområde som kan være aktuelt til oppdrettsanlegg dersom området på
nedsiden av vegen ikke er tilgjengelig. Selv om dette området har større avstand fra sjøen, ligger det fortsatt i rimelig
nærhet til både sjø og kai, forutsatt at eksisterende kai kan benyttes.

Figur 24. Alternativ lokalisering i forbindelse med tidligere Tofte cellulosefabrikk (areal vist ca 50 daa). Markering av
alternativt område på kommunalt eid eiendom vises nordvest for industriområdet (areal ca 40 daa).

Dersom det blir etablert biodieselfabrikk på Tofte, kan det tenkes at det blir overskudd på energi, for eksempel i form
av oppvarmet kjølevann. En slik spillvarme vil med stor fordel kunne benyttes i en fiskeproduksjon. Dette er i så fall en
fordel som først og fremst kan benyttes dersom oppdrettsanlegget legges i nærheten av biodieselfabrikken.
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Figur 25. Nordlige del av tidligere industriområde for Tofte cellulosefabrikk. Foto: Multiconsult

4.3 Halvorshavn, Filtvet

Området har tidligere vært brukt til oljetankanlegg, men er nå nedlagt. Området er vist med næringsformål i
kommuneplanen, men det foreligger ikke reguleringsplan for området. Det er i dag noen bygninger, et tankanlegg og
en molo på området, og det er en bratt tilkomstvei ned til området fra Fv 281. Området som er vist som næring i
kommuneplanen har et areal på ca 74 daa, men ca halvparten av dette arealet er ikke opparbeidet i dag og består av
dels bratt skogkledd terreng.

Resipienten Hurum har moderat økologisk tilstand, og har derfor noe begrenset kapasitet (se kapittel 3.5.1). Det er
gode dybder utenfor anlegget, og det bør være forholdsvis enkelt å etablere kai med god tilkomst.

Når det gjelder inntak av ferskvann vil det være naturlig å undersøke muligheten for å se på Langvann eller
Røskestadvannet. Disse ligger i underkant av 4 km i luftlinje fra næringsområdet.

Området er forholdsvis lite i areal, og terrenget stiger ganske bratt fra sjøen opp mot fylkesveien. Dersom det er
aktuelt å bruke området til akvakultur kunne det kanskje være interessant å se på en mulighet for å produsere fisk i
fjellhaller.

Vi ser det slik at det vil være vanskelig å etablere et oppdrettsanlegg på land uten at dette får større landskapsmessige
konsekvenser i strandsonen. Vi tenker derfor at dette området egner seg betre dersom anlegget vurderes bygd i
fjellhaller. Det presiseres imidlertid at geologiske vurderinger med hensyn til bygging av fjellhaller i dette området ikke
er gjort.
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Figur 26. Alternativ lokalisering av fjellhall ved Halvorshavn. Hver hallenhet er vist med størrelse 40x120 meter (ca 5
daa).

4.4 Delåsen, Tofte
Statskog (på bakgrunn av innspill fra Knive Holding AS) har kommet med innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel, der det er utpekt et område som foreslås regulert til næring (landbasert fiskeoppdrett). Det foreslåtte
næringsformålet utgjør ca 165 dekar. Som bakgrunn for innspillet er det foretatt registreringer av en rekke tema
basert på tilgjengelig informasjon hos miljøstatus.no, ngu.no og Hurum kommunes webkart. I tillegg er det
gjennomført en egnethetsanalyse som baserer seg på på terreng og helningsgrad.

Den gjennomførte mulighetsstudien konkluderer med at det foreslåtte området passer svært godt til landbasert
fiskeoppdrett, med tilsig av ferskvann og nærhet til sjøen. Det planlegges veiforbindelse til anlegget fra Fv 281.
Adkomsten kan knyttes til eksisterende veiforbindelse, men tiltaket vil kreve en oppgradering av denne.

Det foreslåtte området er per i dag helt urørt, og er heller ikke tilrettelagt med tilfredsstillende veiforbindelse eller
annen nødvendig infrastruktur. Dette er selvsagt utfordringer som kan løses, men det vil være vesentlig mer kostbart
enn å bygge ut et område der mye av infrastrukturen allerede er på plass.
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Figur 27. Innspill til kommuneplanen fra Statskog som viser foreslått område for akvakultur og boligformål.

Området ligger ca 500 meter i luftlinje fra sjøen, og på en høyde 50 til 75 meter over havet. Dette betyr at det kreves
en del logistikk å få til tilfredsstillende løsninger både for avløp og eventuelt sjøvannsinntak. På grunn av at området
ikke ligger tilknyttet sjø har området heller ikke fordelene knyttet til fiske- og fôrleveranser via båt.

Figur 28. Oversiktskart som viser lokaliseringen av det foreslåtte akvakulturområdet Delåsen. Kilde: Norgeskart

En av fordelene med denne lokaliseringen er at det sannsynligvis er ett av de områdene med færrest arealkonflikter
sammenlignet med de andre aktuelle områdene i kommunen som ligger i strandsonen.
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5 SWOT-analyse
For å kunne utforme en framtidig strategi for en eventuell akvakulturnæring i Hurum kommune, er det viktig at denne
blir bygget på mest mulig innsikt og informasjon om hva som særmerker Hurum kommune som lokasjon for oppdrett i
dag. På hvilken måte kan sterke sider utnyttes, og på hvilken måte kan svake sider møtes og kanskje elimineres i
framtiden? I en intern analyse vil man kunne kartlegge dette.

Det er også avgjørende i en framtidig konkurransesituasjon at Hurum kommune kan tilpasse seg omgivelsene og
endringer i disse. En ekstern analyse gir således oversikt over både framtidige muligheter og begrensninger/trusler i
akvakulturnæringen.

Dette analysearbeidet er gjort i en såkalt SWOT-analysemodell.

Figur 29. SWOT-analyse –skjematisk framstilling

5.1 Intern analyse
I Figur 30 er resultatet fra den interne analysen vist. Hver av de sterke og svake sidene er videre kommentert kort for
en nærmere beskrivelse av hva de ulike punktene omfatter.
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• Kompetanse og erfaring, ingen næringsklynge
• Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
• Begrenset tilgang på rogn/yngel/slakteri

Figur 30. Intern analyse som viser sterke og svake sider.

5.1.1 Sterke sider

Infrastruktur/veinett
De aktuelle områdene for landbasert akvakultur i kommunen har stort sett god standard på tilkomstveier.

Nærhet til det norske markedet
Geografisk ligger Hurum nærmere de befolkningstette områdene på Østlandet sammenlignet med
produksjonsområder langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Det aller meste av norsk laks går til eksport, og nærheten
til disse markedene er dermed ikke like viktig. Dersom det blir satset på spesial- eller nisjeprodukter som skal gå
primært til det norske markedet ligger Hurum svært sentralt plassert.
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Aktiv kommune –Hurum 2020
Det er en klar fordel at Hurum kommune er aktiv og positiv, og ønsker å legge til rette for etablering av landbasert
akvakultur. Dette vises blant annet gjennom omstillingsprogrammet «Hurum 2020» og ved å utarbeide denne
mulighetsanalysen for landbasert akvakultur.

Nærhet til NMBU
Nærheten til NMBU gjør at en eventuell akvakulturnæring i kommunen har gode forutsetninger for tett dialog og
samarbeid med et sterkt fagmiljø som jobber med ulike problemstillinger knyttet til akvakulturnæringen. Dette vil
åpenbart være en styrke for en eventuell næring i området, og gjør at kunnskap og erfaringer lett kan utveksles med
forskningsmiljøet.

Tilgang på areal med nødvendig infrastruktur
Denne mulighetsanalysen viser at Hurum kommune har tilgang på gode og tilgjengelige næringsarealer der mye av
den nødvendige infrastrukturen allerede er på plass. I tillegg ligger flere av de aktuelle områdene gunstig til i forhold
til tilgang på sjø og ferskvann.

5.1.2 Svake sider

Kompetanse og erfaring, ingen næringsklynge
Akvakulturnæringen er preget av stor grad av innovasjon og teknologiutvikling. Teknologien for å etablere et større
landbasert anlegg er forholdsvis ny, og en slik etablering vil kreve god tilgang på kompetanse og personer med lang
erfaring både med tanke på prosjektering og drift av anlegget. Sannsynligvis er ikke tilgangen på denne kompetansen
like god i Hurum kommune som den vil være i områder der akvakulturnæringen har en lengre historikk og en sterkere
posisjon.

Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Selv om det er noen interessante næringsområder i kommunen som er godt tilrettelagt for eventuell etablering av
landbasert akvakultur, så ligger de fleste områdene forholdsvis nært tett befolkede områder. Erfaringsmessig er det
en del interessekonflikter knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg, og disse konfliktene vil sannsynligvis være
større i en kommune som Hurum. Aktuelle interessekonflikter i området kan blant annet være knyttet til boliger og
fritidshus, skipstrafikk, fiskeri, friluftsliv, turisme og rekreasjon.

Begrenset tilgang på rogn/yngel/slakteri
Det er lange avstander til nærmeste slakteri fra Hurum, og det er heller ikke like god tilgang på rogn og yngel innenfor
korte avstander som det er mange andre steder i landet. Dette kan selvfølgelig løses, men det vil innebære mer
logistikk enn for mange andre anlegg som er mer sentralt plassert. Et alternativ kan være å etablere hele
produksjonslinjen i kommunen, inkludert slakteri.

5.2 Ekstern analyse
I Figur 31 er resultatet av den eksterne analysen vist. Hver av mulighetene og truslene er videre kommentert for en
nærmere beskrivelse av hva de ulike punktene omfatter.
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matproduksjon
• Politiske føringer og rammevilkår
• Arealeffektiv matproduksjon
• Klimaendringer

• Nye sykdommer («emerging diseases»)
• Omdømme/holdninger
• Sanksjoner
• Ny og til dels ukjent teknologi

Figur 31. Ekstern analyse som viser muligheter og trusler.
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5.2.1 Muligheter

Økende folketall –sunn sjømat - helse
Veksten i verdens befolkning fører med seg et økende globalt behov for mat og energi. Sjømat utgjør i dag under to
prosent av den globale matproduksjonen. Verdens jordbruksareal er under stort press, og økt matproduksjon må
derfor skje blant annet gjennom økt produksjon av sjømat. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler økt inntak av
sjømat for å bedre folkehelsen, og det er forventetat fokuset på de positive helseeffektene av å spise sjømat vil
fortsette. Det er på bakgrunn av dette liten tvil om at det er markedsmessig grunnlag for videre vekst i den norske
lakseproduksjonen. Dette gir rom for muligheter til å øke sjømatproduksjonen, så lenge dette skjer innenfor rammene
av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Omdømme –akvakultur i sjø
De problemene laksenæringen har hatt de senere årene har vært med på å skape til dels negative holdninger til
lakseoppdrett i sjø. Dette kan vris til en fordel og kan medføre en mer positiv holdning til landbasert oppdrett, der
man vil ha mer kontroll på en del av de faktorene som er vanskeligere å kontrollere i åpne merder.

Energieffektiv og klimavennlig matproduksjon
Produksjon av sjømat er mer ressurseffektivt enn husdyrhold på land. I dag blir det brukt 1,15 kg fôr til å produsere 1
kg laks. Av dette består ca 30 % av fiskemel og –olje. Fisk er vekselvarm, forbruker ikke ferskvann og gir lave CO2-
utslipp.

Politiske føringer/rammevilkår
Akvakulturnæringen er avhengig av å ha gode politiske føringer og rammevilkår for å kunne drive hensiktsmessig og
ha potensiale for vekst. Avhengig av hvordan rammevilkårene blir seende ut vil disse kunne representere både
muligheter og trusler for næringen i tiden framover. På grunn av de problemene laksenæringen har hatt blant annet
med tanke på lakselus og andre miljørelaterte problemstillinger, er det godt mulig at det vil være en politisk vilje til å
favorisere lakseoppdrett på land også i tiden fremover, og at de som satser på landbasert oppdrett vil få gunstige
betingelser. Med hensyn på konsesjonslovgivningen er det allerede lagt til rette for en slik fordel.

Arealeffektiv matproduksjon
Sammenlignet med annen matproduksjon på land er produksjonen per arealenhet svært høy innen
akvakulturnæringen.

Klimaendringer
Høyere sjøtemperatur og mer ekstremvær er viktige utfordringer for akvakulturnæringen i sjø i årene fremover. Et
akvakulturanlegg i sjø må kunne stå imot vind, strøm og bølger for å unngå havari med påfølgende rømming av fisk.
Høyere sjøtemperatur, først og fremst høyere sommertemperaturer, vil kunne medføre at Sør-Norge blir mindre
egnet for oppdrett av laks, mens kysten lengre nord kan bli viktigere som oppdrettsområde. Sannsynligheten for
oppvekst av mer varmekjære mikroorganismer vil kunne øke. Dermed vil sykdommer som tidligere bare har vært kjent
fra varmere strøk kunne gi sykdom hos norsk oppdrettsfisk. Man vil kunne se en raskere og mer alvorlig utvikling av
sykdommer som tidligere har utgjort et minimalt problem. Disse faktorene vil kunne bidra til at landbasert oppdrett
får et fortrinn framfor tradisjonell merdoppdrett i sjø.

5.2.2 Trusler

Nye sykdommer («emerging diseases»)
Ulike fiskesykdommer i oppdrett er et alvorlig problem som medfører store økonomiske tap. I oppdrettsanlegg er
biomassen og vertstettheten stor sammenlignet med villfiskpopulasjonene, og utvikling av sykdom hos enkeltindivid
kan derfor føre til rask og intens smittespredning. Nye sykdommer, såkalte «emerging diseases», vil alltid kunne
utgjøre en trussel for næringen.

Omdømme/holdninger
Omdømme og holdninger til næringen kan innebære både muligheter og begrensninger, og det er viktig for
verdiskapingen at sjømatproduktene har et godt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Fokuset på de gode
helseeffektene ved å spise sjømat kan være med på å gi næringen positivt omdømme, mens næringen sine
miljøproblemer til tider har ført til negative holdninger til næringen.
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Sanksjoner
Fra tid til annen innfører enkelte land sanksjoner mot import av norsk laks og regnbueørret. Slike sanksjoner kan
oppstå i kjølvannet av politiske situasjoner, redsel for import av fiskesykdommer etc. Det har vist seg at sanksjoner har
medført bortfall av viktige markeder over natten, for eksempel gjelder det markedet i Russland. Dette er
problemområder som næringen må forholde seg til uten å kunne påvirke markedssituasjonen i særlig grad.
Tollbarrierer har også i mange sammenhenger vært et problem for næringen.

Ny og til dels ukjent teknologi
Det er fremdeles en del usikkerhet knyttet til teknologien for storskala landbasert matfiskoppdrett. Det største
problemet med landbaserte anlegg er sannsynligvis knyttet til fiskevelferd, inkludert fisketettheter og kontroll med
vannkvaliteten ved bruk av sjøvann og RAS-teknologi.

6 Oppsummering og konklusjon
Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige begrensninger som tilsier at det ikke bør bygges et
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Hvorvidt et anlegg vil være bedriftsøkonomisk forsvarlig er et annet spørsmål, og
dette avhenger av prisene i markedet.

Rapporten gir en oversikt over lokaliseringskriterier som bør være på plass for et landbasert oppdrettsanlegg. Det er
behov for en tilfredsstillende resipient i tilknytning til anlegget. Det må være tilgang på en ferskvannskilde i nærheten
av anlegget. Når det gjelder arealbehov, så vil et anlegg som produserer 5.000 tonn laks pr år fra startforing til
slaktefisk, kreve et areal på ca. 45 til 55 da. Dette er ikke medregnet arealbehov til slakteri og eventuelt
videreforedling. Det er en stor fordel at anlegget ligger nært sjø, siden det i utgangspunktet vil være behov for å kunne
ta inn sjøvann til produksjonen og å slippe ut avløpsvann til sjø. I tillegg vil det være en fordel å kunne etablere kai i
tilknytning til anlegget, slik at det er mulig å transportere fisk ut og/eller inn på brønnbåt. I tillegg må det være
tilkomstvei med tilfredsstillende standard, dimensjonert for trailer, fram til anlegget.

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire aktuelle
områder i Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett. Dette er Sagene, Tofte, Halvorshavn og
Delåsen. Av disse områdene er det arealet på Tofte (gamle Tofte Cellulosefabrikk) som utmerker seg som det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriteriene innfridd på en god måte. Området er stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdet ligger tilknyttet sjø med en tilfredsstillende resipient, og har allerede ferskvannforsyning fra
Langvatn. Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området, og det er allerede etablert kai med
god tilkomst. Dersom en biodieselfabrikk vil ha energioverskudd, eventuelt produsere spillvarme, er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttes i produksjonen av fisk. Det nest beste alternativet for lokalisering av et landbasert
oppdrettsanlegg vil være på næringsområdet nordsiden av vegen.

Det er gjennomført en SWOT-analyse, som viser sterke og svake sider, samt framtidige muligheter og trusler ved
lokalisering av landbasert oppdrett i Hurum kommune. Det er gitt en kort beskrivelse av hver av de identifiserte sterke
og svake sidene, mulighetene og truslene, slik at det enklere kan identifiseres hvordan sterke sider kan utnyttes, og på
hvilken måte svake sider kan møtes og kanskje elimineres i framtiden.

Når det gjelder investeringsbehov er det anslått at for et anlegg med en årlig produksjon på 5.000 tonn vil
investeringen ligge på mellom 1.000 MNOK og 1.500 MNOK. Kostnadene med å bygge lakseslakteri og eventuelt
videreforedlingsanlegg kommer i tillegg. Et landbasert anlegg vil ha en høyere investering pr volumenhet
sammenlignet med et tradisjonelt sjøanlegg.
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Asker Kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Innspill til kommuneplanens arealdel i Asker kommune-Eiendommer tilhørende Statskog
Glomma AS ved Tofte

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker 2021-2033

Statskog ga innspill til kommuneplanen den 9. september via kommunens egne portal med georeferanse.
Dokumentet som ble lagret på saken da var dessverre ikke det endeligelige innspillet. Innspillet av 9.
september skal derfor erstattes av dette innspillet datert 14. september 2020.

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 som gjelder oråde Delåsen og næringsareal for fiskeoppdrett
Kontaktperson: Kathrine Støm
Adresse:
Telefon:92469283
E-post: KASB@cowi.com

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Legge til rette for etablering av tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris på Tofte samt
etablering av arbeidsplasser på Tofte.

Kort presentasjon av arealinnspillet

Statskog Glomma as har grunnbokshjemmel til eiendommer inntil Tofte sentrum. Arealbruksendring på
noen av disse arealene vil styrke Tofte med hensyn til fremtidig bolig- og næringsutvikling. Slik utvikling vil
kunne bidra til bosetting og arbeidsplasser lokalt på Tofte.

Vår ref.
20/6959-1

Deres ref.
20/1679

Vår dato
14.09.2020

Vår saksbehandler
Øystein Skjelbred
900 39 425, ysk@statskog.no
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Statskog fremmet innspill til rullering av kommuneplanens arealdel til daværende Hurum kommune, og i
vedtak fattet av Hurum kommunestyre den 4.9.2018 fremgår følgende kulepunkt:

Med utgangspunkt i kommunens vedtak i 2018 gir Statskog nå likelydende innspill samt ett nytt innspill.

Beliggenhet og størrelse

Innspillet omfatter følgende områder:
I. Arealinnspill boligformål Området kalt «Delåsen». Arealet utgjør ca. 1100 daa (se figur 1

nedenfor).
II. Arealinnspill næringsformål-fiskeoppdrett. Arealet utgjør ca. 170 daa (se figur 1 nedenfor).
III. Arealinnspill om utvidelse av område som i gjeldende kommuneplan ligger som fremtidig areal for

bebyggelse og anleggsformål. Området kalt «Kulaåsen». Arealet utgjør ca. 575 daa (se figur 2
nedenfor).

Figur 1
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Figur 2



Side 4av 6

Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver
335/1 Statskog Glomma AS
335/4 Statskog Glomma AS
336/2 Statskog Glomma AS

Dagens arealbruk

Områdene er per i dag nyttet til skogbruk.

Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema Hva Avstand Hvordan vil tiltaket

påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer - - -
Biologisk mangfold Oppdrettsanlegg vi

komme nær
naturreservat.

- -

Vassdrag nei
Marka Ja 0 Beslaglegge areal
Strandsonen Nei - -
Matjord Nei - -
Friluftsområder Ja Tett inntil Sandbukta-

Østnestangen
naturreservat

Innspillene vil kunne medføre bedre adkomst og parkering for publikum som skal besøke Sandbukta-
Østnestangen naturreservat.

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand i
km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

800-1500 m

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

2-3 km

Adkomst fra offentlig veg 200-500 m
Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

1000-2000 m

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

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

Avstand til strandsonen 250-1000 m
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Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1200-1500 m, GS må delvis opparbeides

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

600 –2 200 m, GS må delvis opparbeides

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

Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken

påvirkes av fareområder
Ras og skred Noen soner Kan unngås ved

detaljregulering
Grunnforhold Mye bart fjell Aktsomhet mht. radon. For

øvrig ingen negative
konsekvenser

Overvann/flom Overflatevann Planlegging og utbygging må
utføres slik at man unngår økt
avrenning til områder med
eksisterende bebyggelse

Flo Ikke aktuelt

Bebyggelse og utnyttelse

Delåsen vil med gitte forutsetninger kunne gi ca. 500 boliger, Kulaåsen vil måtte utredes nærmere. Mht.
område for oppdrett av fisk vises det til rapport utarbeidet på oppdrag fra Hurum kommune:
Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017 (Vedlagt). Initiativtaker til slik anlegg vil
følge opp med utfyllende dokumentasjon dersom kommunen er positiv til en slik etablering.

Trafikk og adkomst

Det må etableres ny adkomst til samtlige arealer innspillet omfatter. Herunder tiltak mht. skolevei.
Innspillet kalt Delåsen skisserer ny adkomstvei. Tiltakene vil kunne gi bedre tilgang til marka og
strandsonen. Adkomst til strandsonen vil kun gjelde for areal til oppdrettsanlegg.

Terreng

I innspill til boliger i Delåsen og oppdrettsanlegg er terreng omtalt nærmere i eget vedlegg. Kulaåsen vil
måtte utredes nærmere. Se vedlegg.

Tidsperspektiv

Planlegging og utbygging vil pågå i kommuneplanperioden 2020-2033.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser knyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.
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Vedlegg

1. Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan, COWI 2017

2. Innspill til kommuneplanens arealdel, COWI 2017

3. Plan Delåsen målestokk 1:10 000

4. Rapport, Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017. Rapporten er
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.

Med hilsen

Øystein Skjelbred
regionansvarlig eiendom utvikling

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 4

Kopi til:
Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
COWI v/Kathrine Strøm



Hurum kommuneplan
Plan og bygg

Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan

Hurum kommune ønsker å motta innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Til hjelp for å gi
innspill er etterfølgende skjema utarbeidet.
Forslaget om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra vedtatt arealpolitikk i kommuneplanen,
sektorlovgivning samt nasjonale og regionale retningslinjer.

I en beskrivelse av et innspill til kommuneplanen nevnes relevante spørsmålstillinger. Man bør
argumentere for og begrunne hvorfor en kan se positivt på innspillet/utbyggingsforslaget.

All saksbehandling av forslag til endret bruk er offentlig. Derfor gjøres administrasjonen
saksframstilling og innstilling tilgjengelig på internett så snart de foreligger. Behandlingenav
forslagene i kommunens politiske utvalg, mv skjer i åpne møter og vedtak begrunnes.

Kommunen kan be om nødvendig dokumentasjon knyttet til enkeltområder som grunneiere og
andre ønsker tatt inn i planen som utbyggingsområder. Det er planmyndigheten somavgjør hvilken
dokumentasjon som er nødvendig for å kunne foreta en forsvarlig dokumentasjon av
innspillet/utbyggingsforslaget. Forslagstiller forutsettes bekoste framskaffelse av nødvendig
dokumentasjon.

Dersom det er ønskelig å drøfte forslag kan kommunens planavdeling kontaktes.

Tiltakshaver

Navn Statskog SFv/Øystein Skjelbred

Adresse Baneveien 32B
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

Formål i gjeldende kommuneplan LNFR Areal for spredt bolig-fritids
eller næringsbebyggelse, mv.
LNFR Landbruk, natur og
friluftsformål

x

x

Bolig

Fritid/hytte

Industri/næring

Forretning/kontor

Offentlig bebyggelse

Annet

Kommunedel/tettsted Tofte

Nærmeste hovedveg Rv 281Vestre Strandvei

Fortetting av eksisterende bebyggelse Nei

Berører arealetstrandsone (etter
kommuneplan) og/eller 100-m-beltet etter
PBL

Nei

Formål og utnyttelsesgrad Antall enheter Arealomfang (m2)

Eneboliger/flermannsboliger 500 Totalt areal foreslått avsatt
til boligformål utgjør 1094
dekar.Det inkluderer
arealer til infrastruktur og
grøntkorridorer.
732 dekarav de 1094
utgjør byggefelt for bolig.
Innenfor dette vil det også
være utearealer,
lekeplasser, infrastruktur,
arealer for barnehage.

Leiligheter 500

Fritidsbolig/hytte

Næring/reiseliv

Næring/forretning

Næring/industri/lager Næring/fiskeoppdrett 165 dekar

Annet



Andre opplysninger

-Tiltaket vil kreve ny veiforbindelse fra RV 281 til nytt boligfelti øst og fiskeoppdrettsanlegg i
vest.
-Boligområdene vil kreve interne atkomstveier, samt gang-og sykkelveinett.
-Planforslaget vil gi behovfor etablering avanslagsvisto barnehager, i tillegg antas det behov for
utvidelse av eksisterende barne-og ungdomsskoler.
-Planforslaget vil skape behov for ca. 50 dekar nytt arealtil idrett og lek.



Tilleggsopplysninger:

1. Beskrivelse av eksisterende situasjon
Arealbruk og landskap
Foreslåtte utviklingsområde er i kommuneplanens arealdel markert som LNFR areal for
spredt bolig-fritids eller næringsbebyggelse, mvog LNFR areal for landbruk, natur og
friluftsområde. Området har en varierende topografi bestående av både bratt terreng og
jevnereområder. Topografien vil værepremissgivende for hvordan området kan utvikles til
fremtid boligformålog anlegg for fiskeoppdrett.

Figur 1Utsnitt av kommuneplanens arealdel (gjeldende kommuneplan)

Faresoner ras-og skredfare
I kommuneplanens arealdel er flere områder markert som faresone for skred og ras. Forslag
til nytt boligområde og infrastruktur må vurderes ut ifra disse områdene. Kartet overviser
områder med fare for ras/skred (rød skravur). Forslag til nytt boligområde vil ikke komme i
konflikt med disse områdene.

Bebyggelseog anlegg
Igjeldende kommuneplan er et beltei sør, langs nordsiden av RV 281 regulert til
boligformål. Foreslåtte nytt boligområdevil etableres som en forlengelseav eksisterende
boligbebyggelse.

Nord for foreslåtte boligområde er det i gjeldende kommuneplan regulert inneksisterende
og fremtidig næringsareal. Området utnyttes i dag av Lindum Oredalen som behandler
hageavfall, forurenset jord mm.



Kulturminner
Det er ikke registrert noen SEFRAK bygg innenfor området, men funnet enkelte
arkeologiske kulturminner.

Infrastruktur
Fv281 VestreStrandvei er hovedforbindelsen gjennom Tofte. Nytt boligområdeog
fiskeoppdrettvil kreve ny atkomstvei fra Fv 281 til ny bebyggelsei øst og
fiskeoppdrettsanlegg i vest. Fv 281Vestre Strandvei går over i Tofteveien som strekker seg
forbi Lindum og Marikollen.

Geologiske forhold
I henhold til kart fra Norges Geologiske Undersøkelse består hoveddelen av området av
fjell, men det er også forekomster av marineavsetninger.

2. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål
Forslaget er todelt. Primært foreslåes et område for boligutvikling, i tillegg foreslås et
mindre område for landbasert fiskeoppdrett.

Boliger: Den raske befolkningsveksten og det eksplosive prisveksten på boliger i Oslo-
regionen gjør at flere ser seg om etter alternativer, og andre typer kvaliteter. Et mindre
stedbundet arbeidsliv og god internettdekning gjør det lettere å bo i noe lengre reiseavstand
til de store arbeidsplasskonsentrasjonene. Flytting til Tofte kan være attraktivt for stadig
flere. Med dette perspektivet foreslås et boligfelt i forlengelsen av dagens boligområder, og i
tilknytning til prosjektene på Sagene og Marmorveien. Det er i mulighetsstudiet sett påen
variasjon av boligtyper: eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus,
storgårdskvartaler og punkthus. Forskjellige livsfaser passer til forskjellige typer boliger, og
hensikten er at et mangfold av mennesker skal kunne finne en bolig på Tofte.

Landbasert fiskeoppdrett: Den foreslåtte tomten passer svært godt til et anlegg for
landbasert fiskeoppdrett, med tilsig av ferskvann og nærhet til sjøen. Prosjektet kan være et
skritt i retning av en mer bærekraftig oppdrettsnæring og økt sysselsetting i Hurum.

3. Totalareal som forslaget omfatter
Totalarealet er 1259dekar.
165 dekar til fiskeoppdrettsanlegg og 1094dekar avsatt til boligformål.



4. Kart over området, som viser eksisterende eiendomsgrenser samt planomfanget.

Statskog Glomma AS er eier av områdene foreslått til fremtidig bolig- og næringsformål.

Figur 2viser arealinnspill til kommuneplanens arealdel

5. Adkomstløsninger, grovt skissert
Planforslaget krever nye adkomstløsninger til nytt boligområde og anlegg for fiskeoppdrett.
Til fiskeoppdrettsanlegget planlegges veiforbindelsefra Fv 281. Løsningen er grovt skissert
på figur3. Denne adkomsten knyttes til eksisterende veiforbindelse, men tiltaket vil kreve
enoppgradering av denne. Utforming av kryss må vurderes.
Til boligfeltene er det skissert to mulige veiforbindelser fra Fv 281. Begge løsningene gir
veier med stigning på inntil 8%. Skissene i figur 4viser mulig fremtidig adkomstveier. I
tillegg vil det kreves et internt veinett i boligområdene, samt god tilrettelegging for gående
og syklende.



Figur 3oversikt over arealinnspill, byggefelt og forslagtil nytt veisystem

Figur 4Skisse av mulige adkomstveier fra Fv281 til nye boligfelt

6. Eventuelle illustrasjoner og planskisser:
Se vedlegg



8. Konsekvenser
LNF til Boligformål
Planforslaget innebærer ca. 1000 boenheter. Transformasjon av LNFR område til
boligformål vil redusere totalarealet som utgjør skog i området. Derimot vil tilrettelegging
for fremtidig konsentrert boligbygging av større skala gi Hurum og Tofte et fremtidig godt
boligtilbud og gjøre området godt rustet for fremtidigvekst. Tofte ligger i naturskjønne
omgivelser, og har et utviklingspotensialfor næring, forretning og boligbygging.

Transformasjon av LNFR område til næringsformål (fiskeoppdrettsanlegg) vil redusere total
areal av marka ytterst på Tofte. På den annen side vil det være en næringsvirksomhet som
generer flere arbeidsplasser på Tofte. Landbasert fiskeoppdrett er en framtidsrettet næring
som kan ha et stort potensiale.

Sosial infrastruktur
Befolkningsvekst og boligbygging vil bidra til behov for mer sosial infrastruktur.
Foreliggende planforslag vil skape behov for etablering av anslagsvis to barnehagermed
seks avdelinger (ca. 135 barn), i tillegg antas det behov for utvidelse av eksisterende barne-
og ungdomsskoler. Planforslaget vil skape behov for ca. 50 dekar nye arealer til idrett og
lek.

Infrastruktur -vei
Planforslaget vil gi økt antall reiser til og fra området som vil gi økt trafikkmengde på
eksisterende veiforbindelse, spesielt Fv281. Fordeling av trafikk gjennom Tofte sentrum og
vestover i retning Holmsbu bør vurderes nærmere. Kollektivtilbudet vil måtte forbedressom
følge av en større utbygging. Fremtidig boligutvikling vil kunne gi et grunnlag for å øke
kollektivtilbudet til Tofte.

Fiskeoppdrettsanlegg vil trolig kreve transport av større kjøretøy til og fra anleggetog det
kan resultere i noe mer trafikk av større kjøretøy i området. Disse bør ledes utenom Tofte
sentrum. Det vil være behov for å bygge ny vei inn til oppdrettsanlegget.

Infrastruktur –vann og avløp
Vannforsyning i området er privat i dag, og det må påregnes etablering av vannforsyning til
området. Avløp kan kobles til eksisterende avløpsnett i Tofte, men kapasiteten må utredes.

Landskap
Fiskeoppdrettsanlegget og noen av boligene vil være synlig fra omegnen og fra sjøen.
Avhengig av arkitektonisk utforming kan dette påvirke landskapsbildet positivt eller
negativt.

Tilleggsopplysningerfinnes i vedlegg.



Til orientering:
Diverse informasjon, kommuneplandokumenter, mv er tilgjengelige på kommunens nettside:

http://www.hurum.kommune.no

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Plan og bygg, tlf 3279 7100. Kontaktadresse:

Hurum kommune, Plan og bygg, 3482 TOFTEeller
E-postadresse: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

http://hurum.kommune.no/
mailto:postmottak.plan-samfunn@hurum.kommune.no
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SAMMENDRAG

Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige begrensninger som tilsier at det ikke bør bygges et
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Hvorvidt et anlegg vil være bedriftsøkonomisk forsvarlig er et annet spørsmål,
og dette avhenger av prisene i markedet.

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire aktuelle
områder i Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett. Dette er Sagene, Tofte, Halvorshavn og
Delåsen. Av disse områdene er det arealet på Tofte (gamle Tofte Cellulosefabrikk) som utmerker seg som det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriteriene innfridd på en god måte. Området er stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdet ligger tilknyttet sjø med en tilfredsstillende resipient, og har allerede ferskvannforsyning fra
Langvatn. Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området, og det er allerede etablert kai med
god tilkomst. Dersom en biodieselfabrikk vil ha energioverskudd, eventuelt produsere spillvarme, er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttes i produksjonen av fisk. Det nest beste alternativet for lokalisering av et landbasert
oppdrettsanlegg vil være på næringsområdet nordsiden av vegen.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Omstillingsprogrammet i Hurum, «Hurum 2020», er etablert som en prosjektorganisasjon med eget styre sammensatt
av politikere, administrasjon og næringsliv. Målet med programmet er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for
fremtiden. På bakgrunn av konkrete henvendelser ønsker «Hurum 2020» å gjennomføre en mulighetsstudie for
etablering av landbasert oppdrett i kommunen. Mulighetsstudien er avgrenset til Hurum kommune.

Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Fire aktuelle områder i Hurum kommune for landbasert oppdrett er vurdert.

Figur 1. Hurum kommune, geografisk plassering.

1.2 Organisering av prosjektet

Mulighetsstudien er utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Oppdragsleder for prosjektet har værtSvein Andersland.
Kjell Arne Møklebust har værtfaglig leder for oppdraget, mens Sarah Fagertun Eggereide har vært
oppdragsmedarbeider.

Kontaktperson i Hurum kommune har vært Gunnlaug Marie Brandshaug. 14. november 2017 var det oppstartsmøte
med synfaring på aktuelle lokaliteter i Hurum kommune. I tillegg til Gunnlaug Marie Brandshaug deltok Sverre Wittrup
fra kommunen. Kjell Arne Møklebust og Svein Andersland deltok fra Multiconsult.
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1.3 Hva kjennetegner en bærekraftig akvakulturnæring

I Brundtlandkommisjonens rapport «Our common future» fra 1987 er bærekraftig utvikling definert som «en utvikling
som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine
behov.». Bærekraft hviler på en fornuftig og tilfredsstillende utvikling innen alle de tre områdene økonomi, sosiale
forhold og miljø.

For akvakulturnæringen er det spesielt miljøaspektet som må holdes opp mot det økonomiske når begrepet
bærekraftig utvikling skal brukes og tolkes. Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring fra
2009 beskriver i forordet en bærekraftig havbruksnæring som en «næring som drives miljømessig forsvarlig og er
tilpasset hensynet til havmiljø og biologisk mangfold». Strategien skisserer fem mål for en miljømessig bærekraftig
havbruksnæring, men gir ingen direkte definisjon av begrepet bærekraft.

Bærekraftbegrepet blir også diskutert i arealutvalgets rapport «Effektiv og berekraftig arealbruk i havbruksnæringen –
areal til begjær» fra 2011. Bærekraftig akvakulturvirksomhet må kjennetegnes ved å skje innenfor rammer som er
akseptable for miljøet og for samfunnet. Utgangspunktet må være at næringen ikke medfører varige (irreversible)
konsekvenser for miljøet. Reversible konsekvenser bør begrenses, og et område skal kunne framstå som upåvirket
etter en tid med brakklegging. Bærekraftig akvakulturvirksomhet kan videre kjennetegnes ved å være basert på de
generelle prinsippene om bl.a. økosystemtilnærming, tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og bruk av føre-var-prinsippet.
Mangel på kunnskap skal for eksempel ikke være en grunn for å unnlate å handle når det er nødvendig.

En økosystembasert forvaltning innebærer at ressurser bare kan tas ut av eller tilføres systemet på en slik måte at
økosystemets funksjon blir opprettholdt. For akvakultur betyr det at det er den samlede effekten som driften har på
økosystemnivå som må vurderes, mens den lokale effekten rundt anleggene har mindre betydning for hele
økosystemets funksjon. For store tilførsler av organisk stoff i et område er en påvirkning som kan føre til regional
eutrofiering og derfor uønskede forandringer i økosystemets funksjon. For det biologiske mangfoldet er de største
truslene lakselus og genetisk innblanding av oppdrettsfisk i ville bestander. Spørsmålet blir hvor grensen går mellom
hva som er akseptabel påvirkning og hva som ikke er det.

Figur 2. FNs modell foren bærekraftig utvikling.
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2 Rammevilkår
Føre-var-tilnærmingen skal legges til grunn i akvakulturforvaltningen. Forvaltningen må være kunnskapsbasert, slik at
vi produserer på rett nivå, samtidig som risikoen for uheldige konsekvenser blir redusert. Kunnskapen om
sammenhengene i naturen vil aldri bli fullstendig. Utfordringen er å sikre nok kunnskap til at usikkerheten, og dermed
risikoen for negativ påvirkning er tilstrekkelig lav.

Økosystemtilnærmingen innebærer å se sammenhenger mellom de ulike elementene i økosystemene og påvirkningen
av disse elementene. Basert på en slik tilnærming må akvakultur vurderes ut fra konsekvensene for det
omkringliggende miljøet. Økosystembasert forvaltning er kunnskapskrevende og komplekst, og må utvikles over tid.

2.1 Næringen sin struktur og organisering
Eierstrukturen i akvakulturnæringen har endret seg fortløpende de siste par tiårene. I 1991 ble prinsippet om at
oppdrettere fortrinnsvis skulle ha majoritetsinteresser i bare ett anlegg opphevet, og det ble raskt satt i gang
strukturendringer i form av oppkjøp og fusjoner. Utviklingen har gått i retning av færre og større oppdrettsaktører.
Sjømatmeldingen fra 2013 oppgir at det er 89 aktører som eier de 132 selskapene som innehar alle de 932 ordinære
konsesjonene for matfiskoppdrett av laks eller regnbueørret i sjøen (hele landet). På dette tidspunktet eide den
største aktøren ca 22 % av konsesjonene, de fem største aktørene eide 53 %, og de ti største aktørene eide 65 % av
konsesjonene.

2.2 Konsesjoner og lovgivning
Produksjonskonsesjoner er det viktigste verktøyet til å kontrollere produksjonskapasiteten i den norske
oppdrettsnæringen i dag. Lakseindustrien i Norge har vært regulert siden lakseoppdrett ble kommersialisert, og de
første reguleringene ble introdusert i 1973. I begynnelsen var konsesjonssystemet svært liberalt, og fungerte mer som
en registrering, og fram til 1977 ble nesten alle søknader innvilget.

I 2005 ble maksimalt tillatt biomasse (MTB)–reguleringen innført. Den gitte MTB bestemmer hvor mye levende fisk
innehaveren av en tillatelse kan ha stående i sjøen til enhver tid. MTB reguleres på to nivå; lokalitetsnivå og
selskapsnivå. En standard tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er 780 tonn. I Troms og
Finnmark er en tillatelse inntil 945 tonn.

Gjennom mesteparten av den norske lakseoppdrettshistorien har konsesjonene vært gratis, men etter hvert har
Staten hatt anledning til å kreve et betydelig vederlag. I 2002 ble det innført en avgift på 5 millioner kroner per
konsesjon. I 2008 ble prisen økt til 8 millioner kroner. Fram til 2015 var det en begrensning på hvor mange
konsesjoner som kunne eies av ett enkelt firma. Tidligere har utdeling av konsesjoner skjedd med ujevne mellomrom,
og med varierende tildelingskriterier. Veksten i produksjonskapasitet har dermed vært uforutsigbar.

Lakselusinfeksjon i oppdrettsanlegg har vært regulert siden 1997 for å redusere de skadelige effektene lakselusene har
for oppdrettet og vill fisk. Det er innført reguleringer som setter grenseverdier for det maksimale gjennomsnittlige
antallet lakselus per fisk, og et obligatorisk rapporteringssystem er innført. Dersom disse grenseverdiene blir
oversteget må fisken behandles eller slaktes innen to uker.

I forbindelse med Stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen oppnevnte Nærings- og fiskeridepartementet en
hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen besto av representanter fra forvaltningen, forskningen og
næringsorganisasjonene og mandatet for gruppen var å utrede status for landbasert akvakultur og foreslå endringer
for å rydde eventuelle hindringer av veien for etablering av denne typen akvakultur.

Arbeidsgruppen leverte rapporten Laks på land i 2015. Her foreslo arbeidsgruppen at det skulle åpnes for en egen
tillatelsestype for landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann uten
antallsbegrensning og uten at det skulle tas vederlag. På bakgrunn av dette ble det fastsatt nye tildelingsregler for
landbasert akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 1. juni 2016. Regelverket åpner for en løpende tildeling av
tillatelser til landbasert akvakultur av laks, ørret og regnbueørret. Søknader om landbasert akvakultur skal sendes
fylkeskommunen, behandles løpende og det skal ikke betales vederlag for tillatelsene.

Kostnaden og risikoen ved å ha fisken i sjø har vært økende i Norge, og det jobbes stadig med å forsøke å holde laksen
på land stadig lenger. En kombinasjon av høye laksepriser, økende produksjonskostnader i tradisjonelt merdoppdrett
av laks, og gunstige ordninger som oppmuntrer til innovasjon og utforsking av ny teknologi har alle medvirket til å
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drive frem en utvikling innen landbasert akvakultur. Dette åpner også for at nye investorer kan etablere seg i
akvakulturnæringen.

Det er pr oktober 2017 innført et nytt forvaltningssystem for lakseoppdrett. Det nye reguleringssystemet har som
hovedformål å sikre miljømessig bærekraft. Dette trafikklyssystemet deler norskekysten inn i 13 produksjonsområder.
Produksjonsområdene dekker hele kystlinjen langs fastlandsnorge, og alle kommersielle matfisktillatelser for laks,
ørret og regnbueørret tilhører et produksjonsområde. Det nye trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar
vekst i oppdrettsnæringen. Hver av de tretten produksjonsområdene er farget grønn, gul eller rød, og fargen avgjør
om oppdretterne i området får lov til å vokse. Det er for tiden lusepåvirkningen på laksefisk i området som er
grunnlaget for reguleringen. Produksjonsområdene skal være oppdrettsnæringens forvaltningsområder i framtiden,
og skal regulere kapasiteten i tillatelsene som er hjemmehørende i det enkelte produksjonsområdet.

Figur 3. Kartutsnitt med de nye produksjonsområdene og regjeringens beslutning om trafikklyspå
produksjonsområdene i 2017.
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Hurum kommune ligger innenfor produksjonsområde 1 Svenskegrensen til Jæren. Dette området er blant de
områdene som har lavest lokalitetstetthet, og regjeringen besluttet at området skal være grønt i den første
vurderingen av produksjonskapasitet i produksjonsområdene (Figur 4). Dette var i tråd med ekspertgruppens
vurdering.

De nylig innførte produksjonsområdene vil som hovedregel medføre at det ikke vil være mulighet for vekst på noen
lokaliteter dersom produksjonsområdet har fått rødt trafikklys. Dette vil kunne favorisere etablering av landbasert
oppdrett, i og med at slike anlegg naturlig vil komme utenfor ordningen med justering av produksjonskapasitet i
samsvar med resten av det tilhørende produksjonsområdet.

Figur 4. Tabell over ekspertgruppens vurdering av risiko for luseindusert dødelighet hos villfisk, ekspertenes vurdering
av usikkerhet, styringsgruppens råd og regjeringens beslutning om farge på produksjonsområdene.

2.2.1 Søknadsprosessen

Fra og med 2010 er hovedregelen at akvakultursøknader skal sendes Fylkeskommunen i det fylket det blir søkt om
lokalisering. For akvakultur med uttak av ferskvatn avgjør NVE om inngrepet er konsesjonspliktig etter
vannressursloven. Søknad og forespørsel om konsesjonsplikt skjer til NVE sitt aktuelle regionkontor, og
konsesjonsfritak eller konsesjon skal være på plass før søknaden blir sendt til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen sender søknaden til Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og Fiskeridirektoratets regionkontor.
Mattilsynet avgjør søknaden etter matloven og Kystverket avgjør søknaden, ved inngrep i sjøområde, etter havne- og
farvannsloven. Fylkesmannens miljøvernavdeling avgjør søknaden etter forurensningsloven, i tillegg til å gi uttale om
plasseringen til anlegget når det gjelder naturverninteresser, sårbar natur/biologisk mangfold, og frilufts-, fiske- og
viltinteresser. Med fiskeinteresser menes i denne sammenheng lakse- og innlandsfisk. Fiskeridirektoratet gir uttale om
marine fiskeinteresser. Fylkeskommunen gjør en samlet vurdering av om det skal tildeles tillatelse etter
akvakulturloven.

En skjematisk framstilling av saksgangen er gitt i Figur 5. Tillatelse etter akvakulturloven innebærer ikke at søker er
unntatt fra å søke om tillatelse fra andre myndigheter, som for eksempel bygningsmyndighetene, eller avklare
eventuelle privatrettslige forhold. Dette er søker sitt ansvar.
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Figur 5. Behandling av ordinære akvakultursøknader fra 2010. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet.

2.2.2 Lover og forskrifter

Det er i dag en rekke lover og forskrifter som regulerer akvakulturnæringen. I det følgende blir det gitt en oversikt over
noen av disse lovene og forskriftene.

Akvakulturloven (Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur)
Akvakulturloven har som formål å fremme lønnsomhetog konkurransekraft i akvakulturnæringen innenfor rammene
av en bærekraftig utvikling. Det er Fiskeridirektoratet som forvalter loven. Loven fastsetter krav om egen tillatelse for
å kunne drive akvakultur, uansett type, og gir hjemmel til å regulere antallet tillatelser eller hvor mye biomasse hver
tillatelse kan ha stående i sjøen til enhver tid. I medhold av loven er det etablert et system der det ikke blir gitt
tillatelse til å drive akvakultur uten at alle andre sektormyndigheter har gitt de nødvendige tillatelsene som blir krevd i
medhold av de lovene som de respektive myndighetene forvalter. Søknader om tillatelse til å drive akvakultur og
søknader om etablering av nye eller utvidelser av eksisterende tillatelser blir avgjort i første instans av
fylkeskommunene.

Det grunnleggende vilkåret for å kunne gi tillatelse til akvakultur er at det er «miljømessig forsvarlig». Tillatelsene skal
også fremme fiskehelse, fiskevelferd og arealhensyn. Det kan iverksettes reguleringer av nye eller pågående
virksomheter for å sikre at disse hensynene blir ivaretatt.

Akvakulturdriftsforskriften
Akvakulturdriftsforskriften regulerer drift av alle typer akvakulturanlegg med fisk, både stamfisk, matfisk, settefisk,
kultiveringsfisk, oppbevaring av leppefisk, fisk i slaktemerd og installasjoner for fritidsfiske.

Bestemmelser om fiskehelse og fiskevelferd som gjelder for tilnærmet alle typer anlegg med fisk er blant annet krav
om beredskapsplan, journalføring og rapportering, smittehygiene, brakklegging og desinfeksjon, risikobasert
helsekontroll, varsling ved uavklart økt dødelighet, grunn til mistanke om listeført sykdom eller andre forhold som har
medført vesentlige konsekvenser for fiskevelferd, opptak og behandling av dødfisk, avliving, installasjoner og
produksjonsenheter, metoder og tekniske innretninger, vannkvalitet, vanngjennomstrømming og systematiske
målinger, tetthet, fôring, håndtering og stell, miljøovervåking, rømming, internkontroll, brakklegging av sjøanlegg,
driftsplan for anlegg i sjø og slaktemerder.
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Akvakulturdriftsforskriften inneholder dessuten flere særlige krav til drift av stamfiskanlegg og settefiskanlegg.
Forskriften blir forvaltetav både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Kravene til miljøovervåking blir forvaltetav
Fiskeridirektoratet i samråd med Fylkesmannen. Rømmingsbestemmelsene blir først og fremst forvaltetav
Fiskeridirektoratet. Mattilsynet har også vedtaksmyndighet for enkelte rømmingsbestemmelser.

Matloven (Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.)
Matloven blir forvaltetav Mattilsynet. Loven hjemler tiltak for å forebygge og motarbeide sykdom og parasitter på
fisken inne i oppdrettsanleggene og på de viltlevende organismene i omgivelsene rundt anleggene. Loven og reglene
som er gitt med hjemmel i denne, pålegger næringen et selvstendig ansvar for å oppfylle alle krav til enhver tid.
Mattilsynet fører tilsyn med at kravene blir fulgt opp. Med hjemmel i matloven kan det etableres regler om plassering,
etablering og drift av akvakulturanlegg, og regler om etablering av soner både for å forebygge og motarbeide
sykdommer og parasitter. Dersom en lokalitet ikke tilfredsstiller kravene som blir stilt i medhold av loven, vil ikke
fylkeskommunen kunne gi tillatelse.

Etableringsforskriften
Etablering og utvidelse av akvakulturanlegg for produksjon av fisk, både på land og i sjø, skal godkjennes av
Mattilsynet i medhold avforskrift av 17. juni 2008 nr. 823 (etableringsforskriften). Denne godkjenningsordningen er
også en forpliktelse etter fiskehelsedirektivet.

Som et smittehygienisk tiltak krever Mattilsynet minimumsavstander mellom lokaliteter. Konkrete krav til avstand er
ikke nedfelt i lov eller forskrift, og vurderingene må i stor grad baseres på skjønn. Mattilsynet har egne retningslinjer
(etableringsveileder) for skjønnsutøving i slike saker. Faktorer som virker inn på smitterisikoen er strømforhold,
avstand til vassdrag, vandringsruter for villfisk, avstand til andre anlegg/annen akvakulturrelatert virksomhet,
topografi, geografi, driftsform, produksjonsform og produksjonsomfang. Alle søknader om etablering og utvidelse av
akvakulturanlegg skal vurderes individuelt, men det er gitt tilrådninger om minsteavstand mellom ulike typer
virksomheter, størrelse på anlegg og omkringliggende miljø i en veileder til forskriften.

Etablering av matfiskanlegg kan vurderes ut fra to ulike modeller:

1. For lokaliteter på inntil 3120 tonn fisk i sjøen til enhver tid, og som ikke inngår i en koordinert driftsstruktur,
er det angitt en anbefalt minsteavstand på 2,5 km i sjø til andre matfiskanlegg av tilsvarende størrelse, og 5
km til slakteri, stamfiskanlegg, settefiskanlegg, store notvaskeri og større matfiskanlegg eller grupper av
matfiskanlegg.

2. For lokaliteter for mer enn 3120 MTB eller som inngår i en gruppe med koordinert driftsstruktur, blir det som
regel stilt krav om oppdrettsfrie områder (branngater) på 5 km. Innenfor en slik gruppe kan det etableres
flere lokaliteter, med en anbefalt minsteavstand på 1,5 km. Dette er anbefalinger, og blir praktisert noe ulikt,
blant annetavhengig av lokale miljø- og sykdomsforhold.

Dyrevelferdsloven (Lov av 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd)
Dyrevelferdsloven blir forvaltetav Mattilsynet. Loven hjemler nødvendige krav til etablering og drift av akvakultur for
å fremme fiskevelferd. Eksempel på forhold som har innvirkning på fiskevelferd er anledning til å utøve naturlig atferd,
anledning til å unngå ulike farer, helse og kondisjon, rett ernæring og god vannkvalitet. Loven regulerer først og fremst
forhold knyttet til vannkvalitet, utforming og drift av anlegget.

Forurensingsloven (Lov av 13. mars 2003 (1981?) nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall)
Forurensingsloven blir forvaltet av Klima- og miljødepartementet. Gjennomføringen av loven er i stor grad delegert til
Fylkesmannen når det gjelder utslipp fra akvakulturvirksomhet. Med hjemmel i loven er det stilt krav som hver enkelt
lokalitet må oppfylle for at det skal kunne etableres akvakultur der. Det betyr at det er et vilkår for å få tillatelse etter
akvakulturloven at fylkesmannen gir utslippstillatelse etter forurensningsloven. Loven hjemler også kravene som hele
tiden skal være oppfylt når anlegget er i drift. Om kravene er oppfylt eller ikke blir i all hovedsak dokumentert
gjennom systemet med miljøundersøkelser som er etablert.

Havne- og farvannsloven (Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann)
Havne- og farvannsloven blir forvaltetav Kystverket. Loven regulerer blant annet bruk av det sjøarealet som trengs for
å etablere og drive farledene langs kysten. Kystverket kan dermed avslå søknader om etablering av akvakultur som vil
være i strid med interessene knyttet til navigasjon i kystfarvannet og i fjordene.
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Plan- og bygningsloven (Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling)
Plan- og bygningsloven blir forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Loven kan kategoriseres som en
prosesslov når det gjelder etablering av akvakultur. Det er en forutsetning for å få tillatelse til å etablere en lokalitet at
den blir etablert i et område som kommunen har satt av til akvakulturformål. Loven inneholder også regler som legger
til rette for interkommunal, regional og statlig planlegging. Det geografiske virkeområdet til loven strekker seg ut til en
nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Vannressursloven (Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann)
Vannressursloven blir forvaltetav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nødvendig å få tillatelse i
medhold av loven for å kunne utnytte ferskvannsressurser til produksjon av settefisk.

Naturmangfoldloven (Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold)
Naturmangfoldloven blir forvaltetav Klima- og miljødepartementet. Loven inneholder flere miljørettslige prinsipper
som tildelingsmyndighetene skal bruke når de vurderer om det skal gis tillatelse til å etablere eller utvide en
akvakulturlokalitet. I følge prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal tildelingsmyndighetene ikke
bare vurdere miljøpåvirkningen fra lokaliteten isolert sett, men også om den samlede belastningen på miljøet
overstiger tålegrensen til området. Myndighetene må i forbindelse med dette for eksempel vurdere hvilke
undersøkelser det er nødvendig å gjennomføre.

2.2.3 Nasjonale utredninger, stortingsmeldinger og andre sentrale prosesser

Her følger en oversikt over sentrale dokumenter for havbruksnæringen.

St. prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring (2007)
Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009)
Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (2011)
Sjømatmeldinga (2012-2013) –Verdens fremste sjømatnasjon (2013)
Stortingsmelding nr 16 (2014-1015) –Forutsigbar og miljømessig berekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett
Laks på land: en utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret
med bruk av sjøvann (2015)
Ny vekst, stolt historie - Regjeringens havstrategi (2017)

2.3 Økonomiske data i akvakulturnæringen

Akvakulturnæringen har gjennom sin korte historie blitt viktig for sysselsetting og verdiskaping, både lokalt, regionalt
og nasjonalt. Næringen har vært viktig når det gjelder å opprettholde og videreutvikle mange større og mindre
kystsamfunn. Samtidig har næringen fått en økende og til dels stor rolle for nasjonal verdiskaping og eksportinntekter.

2.3.1 Produksjon og salgsverdi

Det ble solgt over 1,3 millioner tonn (rundvekt) laks og regnbueørret til en verdi av over 63 milliarder kroner i Norge i
2016. Figur 6 viser utviklingen i solgt mengde laks og regnbueørret i perioden fra 2006 til 2016 på landsbasis.
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Figur 6. Solgt mengde laks og regnbueørret (matfiskproduksjon) 2006-2016. Kilde: Fiskeridirektoratet.

2.3.2 Antall sysselsatte og årsverk i næringen

I 2016 var det til sammen ca 7000 personer sysselsatt i produksjon av laks, regnbueørret og ørret på landsbasis. De
fleste arbeidsplassene er knyttet til matfisk, stamfisk og FoU (se Figur 7).

Matfisk, stamfisk og FoU Klekkeri og settefisk

Menn Kvinner Menn Kvinner

Antall personer 4713 669 1103 506

Antall årsverk 3705 395 859 279

Figur 7. Antall sysselsatte personer og antall årsverki produksjonen av laks, regnbueørret og ørret i hele landet i 2016,
fordelt på menn og kvinner. Ett årsverk er definert som 1845 timer. Kilde: Fiskeridirektoratet

Antallet sysselsatte i produksjon av laks, regnbueørret og ørret har vært jevnt økende de siste 10 årene, mens trenden
for andre fiskeslag, samt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder har vært synkende i samme periode (se Figur 8).

Figur 8. Antall personer sysselsatt i produksjonen av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder for årene 2006-2016. Kilde:
Fiskeridirektoratet.
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2.3.3 Ringvirkninger

Akvakulturnæringen skaper store økonomiske ringvirkninger gjennom salg, innkjøp og sysselsetting, både i egen
næring og hos leverandørindustrien. Det er estimert at ett akvakulturanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse
bidrar til 42 årsverk i Norge (primærledd og i leverandørindustrien lokaltog nasjonalt).

Rapporten «Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen» (Nofima 2014) konkluderer med at hvertårsverk i
matfiskproduksjonen bidrog med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013.

Verdikjeden for oppdrettsfisk består av produsenter av rogn, settefisk og matfisk, samt slakteri,
foredlingsvirksomheter, eksportører og leverandører av innsatsfaktorer, utstyr og tjenester. Leverandørindustrien
spiller en særlig viktig rolle i akvakulturnæringen. Oppdrettere kjøper sentrale innsatsfaktorer som rogn og fôr, og et
bredt spekter av utstyr og tjenester fra ulike leverandører. Leverandørselskapene er viktige for innovasjonsaktiviteten
i akvakulturnæringen. Mye av utstyrsutviklingen skjer i disse selskapene, og kunnskap om beste praksis og ny
teknologi blir spredd når leverandørselskap har flere selskap som kunder.

2.3.4 Aktuelle transportsystem i næringen

Det er en egen forskrift som regulerer transport av akvakulturdyr. Denne er hjemleti matloven. Med få unntak skal
alle transportenheter som blir brukt til transport av levende akvakulturdyr godkjennesav Mattilsynet minst hvert
femte år. Transportører, sjåfører og eventuelle andre som er involvert i transporten, må ha dokumentert praktisk og
teoretisk opplæring.

Brønnbåter er spesialfartøy for transport av levende fisk over lengre avstander, og er sentrale i transporten av levende
fisk. Båten frakter enten smolt fra settefiskanlegg til matfiskanlegg, mellomstor fisk fra et matfiskanlegg til et annet
ved sortering, eller stor fisk fra matfiskanlegg til lakseslakteri. Tankbiler til transport av levende fisk blir mest bruktder
det er snakk om mindre biomasse som skal transporteres, for eksempel ved transport av yngel mellom
settefiskanlegg, eller ved korte transportetapper av smolt.

Fisken som blir eksportert blir fraktet via vei, jernbane, skip og fly. Ca hvert 20. minutt, daglighele året passerer en
trailer fullastetmed laks norskegrensen på vei mot markedet. I tillegg blir en del laks sendt med egne laksefly. Flere
bedrifter vurderer også å bruke båt til transport av laks fra anlegg til marked.
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3 Beskrivelse av dagens situasjon
Det er i all hovedsak laks og regnbueørret som blir oppdrettet i Norge i dag. Settefiskproduksjonen er landbasert,
mens matfiskproduksjonen skjer i flytende merdanlegg i sjø. På grunn av forhold som naturgitte konkurransefortrinn,
tilrettelagt infrastruktur, relevant kompetanse og egnet teknologi er produksjonen av laks og regnbueørret lønnsom
og næringen har høy konkurranseevne. Det har vært prøvd landbasert matfiskproduksjon av disse også i Norge, uten
at dette til nå har vært en kommersiell suksess. Dagens landbaserte anlegg for stor fisk i Norge har enten forsknings-
eller avlsformål.

3.1 Produksjonsstrategi på sjø og land
Havbruksnæringen er definert som en av de viktigste vekstnæringene for Norge i de neste tiårene. Det skyldes både
vekstsuksessen som næringen så langt har hatt, basert på dyktige entreprenører, naturgitte fordeler, og en økende
etterspørsel etter sjømat i verdensmarkedet.

Veksten er basert på en kontinuerlig teknologisk utvikling av oppdrettsnæringen. Sjøanleggene har utviklet seg fra små
og mindre robuste anlegg av tre til større og mer robuste anlegg av stål eller plast. Anlegg har som konsekvens av
dette over tid blitt flyttetfra skjermede til mer værutsatte områder med blant annet bedre strømforhold. Mye tyder
på at dagens teknologi med åpne nøter vil være den rådende teknologien i mange år framover.

Figur 9. Settefisk av laksmed belysning i kar. Foto: Multiconsult

Det er stor grad av innovasjon i akvakulturnæringen, og det skjer en parallell utvikling langs flere «akser». Ulike
oppdrettsselskap prøver i dag ut ulike løsninger for produksjon av postsmolt i lukkede anlegg på land eller i sjø. Noen
selskap ser også på muligheten for å bygge havgående anlegg –anlegg som bruker erfaring og kompetanse fra
offshorenæringen. Per i dag er det bygget en havgående merd. Det blir også jobbetmed ulike nedsenkbare løsninger.

I 2015 ble det åpnet for søknader om utviklingstillatelser. Dette er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan
tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet med ordningen er å
legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø-og arealutfordringene som
akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design,
utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den
kommer hele næringen til gode. Denne midlertidige ordningen med utviklingstillatelser hadde endelig søknadsfrist 17.
november 2017.
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Med utgangspunkt i at tillatelser til landbasert matfiskoppdrett blir gitt løpende og uten krav om vederlag, kan dette
framskynde en utvikling mot landbasert teknologi. Når det gjelder etablering av oppdrett i Hurum kommune gir altså
dagens gjeldende regelverk svært gunstige betingelser for landbasert oppdrett.

3.1.1 Dagens åpne merdteknologi

Dagens åpne merdteknologi har fordeler og ulemper. De største fordelene er:

Etablert og velprøvd teknologi som man etter hvert har god erfaring med å håndtere.
Kostnaden ved å gi fisken tilfredsstillende plass er lav, dette er en fordel både med hensyn til fiskevelferd og
forebygging av sykdom
Kostnadene ved innkjøp og drift av teknologien er så lave at det gir et godt grunnlag for storskala,
kommersiell produksjon
Teknologien gjør det mulig å bruke de naturlige bevegelsene i vannmassene langs kysten. Dette gir god
vanngjennomstrømming og gjør det enkelt å sikre fisken vann av god kvalitet med gunstig temperatur.
Selve merden krever minimale varige fysiske miljøinngrep. Anlegg og enkeltkomponenter kan enkelt flyttes
fra en lokalitet til en annen, eller tas opp fra sjøen.
Merdene er relativt fleksible (PE-merdene mer fleksible enn stål-merdene), noe som gir robusthet på
moderat eksponerte lokaliteter

De største ulempene med dagens åpne merdteknologi:

Noten som blir brukt i åpne merder er bare en enkelt barriere mellom fisken og omgivelsene, og flenger i
noten åpner for rømming av fisk
Åpne merder gir eksponering for lakselus og andre organismer og smittestoff
Lokalisering av anleggene påvirker eksponeringsgraden for lakselus
Dersom næringen skal utnytte mer eksponerte lokaliteter, vil det kunne være behov for å utvikle
merdteknologien slik at den tåler røffere vær, sterkere og mer variert strøm, større bølger og sterkere vind
Åpen teknologi gir liten fysisk kontroll av utslipp. Avføring fra fisken og fôrspill vil gå gjennom nota og bli
spredd utover avhengig av strømforholdene på lokaliteten.
Håndtering av noten medfører operasjoner som kan være risikofylte og medføre personskade

Å lukke en merd vil gi en tett fysisk barriere mellom oppdrettsfisken og omgivelsene. Lukkede anlegg kan utformes
ulikt, avhengig av hva man skal lukke anlegget mot, og i hvor stor grad man ønsker lukking. Det kan tenkes plassert på
land eller i sjøen, og anlegg i sjøen kan tenkes flytende i overflaten, nedsenketeller stående på havbunnen.

3.1.2 Landbasert oppdrett

Landbaserte anlegg for laksefisk var tidligere basert på en teknologi med gjennomstrømming. Sjøvannet ble pumpet
inn i anleggene og brukt bare en gang før utslipp til resipient, og det var liten grad av vannbehandling av inntaks- og
avløpsvann. De siste tjue årene har det skjedd en betydelig utvikling innen resirkuleringsteknologi, omtalt som RAS
(Recirculating Aquaculture Systems). RAS-anleggene blir bygd på ulike måter, men prinsippet er at vannstrømmen
tilfører fisken oksygen og frakter bort avfallsstoff, som så blir fjernet før vannet blir oksygenert og gjenbrukt. Graden
av gjenbruk varierer, men en gjenbruksdel på 95-99 % er vanlig. Sammenlignet med tidligere landbasert teknologi
innebærer RAS-anleggene et sterkt redusert vannbehov, bedre kontroll med produksjonsmiljø og produksjon, samt
teknologiske løsninger for reduksjon av utslipp til sjø.

Erfaringsgrunnlaget fra landbasert matfiskoppdrett er begrenset så langt, og produksjonskonseptet med matfisk av
laks eller regnbueørret i RAS-anlegg er fremdeles i en utviklingsfase. RAS-anlegg vil være «lukket» i langt større grad
enn tidligere landbaserte løsninger, men vil som andre driftskonsept innebære interaksjon med det ytre miljø. I en
vurdering av en eventuell miljøgevinst er det dessuten nødvendig å ta hensyn til øktmaterial-, ressurs- og energibruk.
Det blir hevdetat landbaserte anlegg, der man i prinsippet kan ha full kontroll med vanntilførsel og utslipp, vil kunne
løse de fleste problemene med hensyn til både utslipp av organisk materiale, næringssalt, lakselus, sykdomsspredning,
giftige alger, maneter og rømming av fisk. Erfaringer så langt, både fra settefiskanlegg og kommersielle matfiskanlegg i
andre land indikerer at dette kan være en optimistisk vurdering. Erfaring viser at landbasert oppdrett i seg selv ikke
hindrer fisken å rømme, og både vanntilførsel og produksjonsmiljøet tilsier at både utslipp og sykdom kan være
problemer. Men her vil nok utvikling av teknologien etter hvert løse denne type problemstillinger.
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Det største problemet med landbaserte anlegg er sannsynligvis knyttet til fiskevelferd, inkludert fisketettheter og
kontroll med vannkvaliteten ved bruk av sjøvann og RAS-teknologi. En videre utvikling av landbaserte matfiskanlegg er
avhengig av at de blir unntatt fra kravet om maksimal tetthet på 25 kg/m3. Dette kravet er relatert til å sikre tilgang av
nok oksygen fra sjøen i åpne merdsystem, mens oksygen i landbaserte anlegg vil bli tilsatt vannet «kunstig». Det vil
derfor være naturlig at tetthetskravet blir endret i landbaserte anlegg.

Det trengs også mer kunnskap om fisken sine fysiologiske behov og krav til vannkvalitet ved bruk av sjøvann i ulike
livsstadium. Ut fra dagens kunnskap er man sannsynligvis avhengig av tilgang på en ferskvannskilde for å sikre god
vannkvalitet og fiskevelferd, i alle fall fram til fisken er blitt ett kilo.

Arealbeslaget ved et landbasert konsept vil variere med flere ulike produksjonsforhold, som for eksempel størrelsen
på anlegget, fisketetthet, vekstrate og vann- og slamhåndteringssystemer. For et landbasert konsept er det mange
biofysiske, tekniske og samfunnsmessige forhold som må ivaretas. Landbaserte anlegg bør ligge nært gode
forekomster av sjøvann, og de samme lokaliseringskriteriene som gjelder for postsmoltanlegg på land, gjelder også for
landbasert matfiskproduksjon. Det er ønskelig med gode naturgitte arealegenskaper, for eksempel med hensyn til
terrengformasjon, grunnforhold og størrelse. Samtidig er det ønskelig med lokalisering nært etablert infrastruktur og
kommunikasjonssystemer. Det er som regel vanskelig å finne egnede arealer i kystsonen som ikke allerede er utbygd,
og der utbygging ikke er kontroversielt.

Figur 10. Fra Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg på Trovåg i Vindafjord kommune. Foto: Multiconsult

Utviklingen av RAS-teknologi og økende problemer med lakselus, sykdom og rømming har bidratt til debatt om
lokalisering av anlegg og mulighetene for landbasert produksjon. Foreløpig er det både økonomiske, biologiske og
teknologiske forhold som hindrer en storstilt innføring av denne teknologien. Erfaring tilsier at den kan være
realiserbart teknologisk og biologisk, men betydelige FoU-oppgaver gjenstår, og usikkerheten om lønnsomhet tilsier at
det er for optimistisk å anta at driftskonseptet er konkurransedyktig med dagens tradisjonelle merdbaserte drift. Det
er de gode naturgitte forholdene og den åpne teknologien som har ført til at Norge er konkurransedyktig innen
lakseoppdrett. Investeringer og pålegg som øker kostnadene kan svekke konkurransekraften. Lukket teknologi med
dagens rammevilkår vil sannsynligvis ikke kunne konkurrere med åpne anlegg. Vesentlige endringer i sykdoms- og
miljøkostnader kan likevel endre dette bildet, og på lengre sikt kan effektivt landbasert oppdrett bli mer attraktivt.
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Oppsummert kan fordeler og ulemper med landbasert matfiskoppdrett skisseres som nedenfor.

Fordeler med landbasert matfiskoppdrett:
Bedre kontroll med lus og sykdom
Mindre svinn på grunn av mer kontrollerte produksjonsforutsetninger
Mindre miljøpåvirkning på grunn av mulighetfor oppsamling av avfallsstoff
Lavere rømmingsrisiko

Ulemper med landbasert matfiskoppdrett:
Høyinvesteringskostnad
Tap av konkurransekraft –særlig mot etablering av landbaserte anlegg i lavkostland og nærmere viktige
markeder
Teknologi som må utvikles videre
Usikkerhet med hensyn til fiskevelferd og fiskesykdommer
Øktenergibruk
Utfordrende arealbehov

3.1.3 Investering og produksjonskostnader

Det er byggetfå landbaserte matfiskanlegg i Norge, og det er derfor noe usikkerhet knyttet til tallmateriell. En kan
imidlertid ta utgangspunkt i landbaserte postsmoltanlegg og justere disse noe. Der finnes det etter hvert et betre
tallmateriell og erfaringsdata.

Ut fra vår erfaring vil investeringen i landbasert RAS-anlegg ligge mellom NOK 20.000,-og 30.000,-pr m3 vannvolum.
Dersom en tar utgangspunkt i en årlig produksjon på 5.000 tonn, og 4 innlegg pr år, vil nødvendig vannvolum være i
størrelsesorden 50.000 m3. Under visse betingelser kan slaktefisk da bli produsert på ca. 16-18 måneder.

Dersom en bruker de angitte spesifikke kostnadene, så vil en investering ligge på mellom 1.000 MNOK og 1.500
MNOK. Den initielle investeringskostnaden kan selvsagt reduseres ved at det bygges ut et mindre volum i starten.
Kostnadene med å bygge lakseslakteri og eventuelt videreforedlingsanlegg kommer i tillegg.

Rapporten «Land based farming of salmon: economic analysis» fra 2017 viser at når en tar hensyn til både drifts-og
kapitalkostnader, så er det mindre kostbart å produsere laks i sjø sammenlignet med landbasert produksjon.
Rapporten anslår kostnaden til kr 28,50 pr kilo for sjøbasert produksjon og kr 39,-pr kilo i et landbasert anlegg. Dette
er imidlertid før kostnader til fraktebåt, slakt, pakking og transport.

Regnestykket blir noe annerledes dersom laksen skal fraktes langt til markedene. Med flyfrakt til USA eller Kina,
beregnet til 14 kroner per kilo, kan det plutselig bli mer lønnsomt å etablere et landbasert anlegg i disse markedene
enn å produsere laksen i sjøen i Norge og frakte den til markedet.

Det eksisterer foreløpig ikke landbaserte anlegg for atlantisk laks som produserer 5.000-10.000 tonn i året, og
rapporten sier også at deter fortsatt noen tekniske problemer som må løses før teknologien fungerer optimalt.

3.2 Kort beskrivelse av akvakulturproduksjon på land

De fleste oppdrettsselskap kjøper i dag rogn fra selskap som gjennom flere år har drevet avl på laks og ørret. De to
største avlsselskapene i Norge er AquaGen og Salmobreed. Begge disse kan i dag levere rogn nesten kontinuerlig
gjennom hele året. Dette betyr igjen at oppdrettsselskap kan ha en mye jevnere produksjon enn det som var mulig for
noen år siden.

Innkjøpt rogn legges i klekkeskap og klekker etter ca 500 døgngrader. Det er mulig å justere klekketidspunktet ved å
justere temperaturen. Typisk temperatur i klekkefasen er ca 8 C. Etter ca ytterligere 300 døgngrader, er
plommesekken oppbrukt og yngelen blir overført til startforing. Dette skjer i dag i kar med størrelse varierende fra Ø 4
m til Ø 10 meter. Fisken holdes i startforingskarene til den er ca 10 gram og optimal temperatur i vannet er ca 14 C.
Deretter overføres fisken til større kar (Ø 10 –Ø 15 meter) i påvekst «1». Etter at fisken har vokst seg til ca 50 gram,
overføre den til påvekst «2». Her vokser fisken til ca 130 gram før den enten overføres til postsmoltanlegg på land,
eller blir satt direkte i merdanlegg i sjø.
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Det bygges i dag mange postsmoltanlegg, dvs at fisken holdes på land til den blir større. Mange anlegg er
dimensjonert for å holde fisken på land til den er 250 gram, mens andre anlegg produserer 500 gram fisk og kanskje
også 1000 gram fisk før den settes ut i tradisjonelle åpne merdanlegg i sjø. I et postsmoltanlegg blir det brukt sjøvann,
som er det naturlige for fisken etter at denne er smoltifisert. Av ulike årsaker brukes ikke rent sjøvann, men et
brakkvann med saltholdighet mellom 15‰ og 20 ‰. Denne saltholdigheten kan også oppnås ved å tilsette salt i
stedet for å bruke sjøvann. Dette forutsetter av praktiske og økonomiske grunner at resirkuleringsteknologien er
basert på «zero water exchange», dvs at spedevannsforbruket er på ca 0,1 %.

Figur 11. Fra Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg på Trovåg, Vindafjord kommune i Rogaland. Foto: Multiconsult

I et landbasert anlegg, vil det typisk også være påvekst «3» og «4» hvor fisken holdes til den er fra 250 til 500/1000
gram. Deretter vil fisken overføres til større fiskekar/tanker hvor den går til oppnådd slaktevekt.

Under forutsetning av at det benyttes optimale temperaturer i hele produksjonssyklusen, vil en kunne oppnå
slaktevekt etter ca 16-18 måneder etter startfôring.

I figurene nedenfor har vi laget et forenklet prosesskjema som viser flyten i settefisk- og matfiskproduksjonen.

Figur 12. Flytskjema settefiskproduksjon.
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Figur 13. Flytskjema matfiskproduksjon.

Et landbasert anlegg i Hurum vil bli bygget som et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). Dette innebærer at vannet som
sirkulerer i anlegget gjennomgår en rensing før det føres tilbake til fiskebassengene. Vannbehandlingen er en
mekanisk-biologisk rensing, og medfører at behovet for spedevann reduseres til ca. 5 % av vanngjennomstrømmingen.

Prosessdiagrammet i Figur 14 angir en skjematisk framstilling av vannsirkulasjonen i et RAS-anlegg.
Spedevannsbehovet kan reduseres ned til ca. 0.1% («Zero Water Exchange») dersom vannrensingen også inkluderer
denitrifikasjonstrinn samt utfellingstrinn av mineraler.

De ulike produksjonstrinnene vil normalt ha separate vannrensemoduler slik at en oppnår hygieniske barrierer i
anlegget.

Figur 14. Skjematisk framstilling av RAS-anlegg.
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3.3 Hvilke arter er aktuelle

I Norge er det laks som er den dominerende oppdrettsarten. I tillegg blir det produsert noe regnbueørret.
Produksjonstallene for 2016 fordeler seg slik:

Oppdrettsart Produksjon i 2016: tonn/år
Laks 1.233.619
Regnbueørret 87.853
Røye 333
Kveite 1.460
Skalldyr 2.213
Torsk 0

Figur 15. Produksjon av ulike oppdrettsarter. Kilde: SSB

Av Figur 15 framgår det at produksjon av torsk i dag er tilnærmet null. Dette var en oppdrettsart det var knyttet store
forventninger til på begynnelsen av 2000-tallet. Det ble bygget flere yngelanlegg langs kysten, og det ble gitt flere
torskekonsesjoner i sjø. Imidlertid stoppet matfiskproduksjonen opp, mellom annet pga sykdomsproblem samt fall i
prisene i villfiskmarkedet som følge av økte mengder villfanget fisk.

I tillegg til dette, blir det også produsert mindre mengder av piggvar ved anlegg som ligger i Kvinesdal i tilknytning til
Eramet Norway Kvinesdal hvor anlegget nyttiggjør seg spillvarme fra smelteverket.

I Tyssedal i Hardanger blir det produsert relativt små mengder fjellørret som porsjonsfisk ved anlegget til Hardanger
Fjellfisk. Noe av produksjonen går også til rakfiskproduksjon. Også her benytter anlegget spillvarme fra
ilmenittsmelteverket i Tyssedal.

Det er også en viss grad av kveiteproduksjon i dag og mye av denne produksjonen foregår i «semilukkede» anlegg.
Fisken er relativt godt betalt, men produksjonstiden er lang og produksjonen er således også kapitalkrevende.

Med utgangspunkt i dette, kan en tenke seg to alternative utbyggingsstrategier i Hurum:

a. Produksjon av laks og ørret
b. Produksjon av marin fisk (kveite)

Vi vil tro at produksjon av marin fisk, dvs. kveite er lite aktuelt da dette markedet er begrenset. Selv om produktet er
relativt godt priset, er markedet begrenset og det vil også her være markedssvingninger i tråd med mengde villfanget
kveite. Det er også en del produksjonstekniske problemer når det gjelder oppdrett av kveite.

Vi tror det mest realistiske alternativet vil være produksjon av laks og/eller ørret. Her kan en tenke seg to ulike
produksjonsformer, som for øvrig ikke nødvendigvis er gjensidige utelukkende.:

a. En volumproduksjon av laks i et veletablert laksemarked
b. En spisset produksjon tilpasset et nisjemarked

Det første alternativet er på mange måter det tryggeste. Produksjonsteknisk er lakseproduksjonen velkjent, selv om
landbasert produksjon ikke er bygget ut i noen grad. En må derfor forvente andre utfordringer sammenliknet med en
velkjent produksjon i åpne merder i sjøen. Salgs- og distribusjonsnettverket er velfungerende, og det er etablert store
markeder globalt der etterspørselen etter norsk laks er stor. Ulempen er at en i mange år framover må konkurrere
med en sjøproduksjon som er billigere enn produksjon på land. I et marked med fallende priser, kan derfor
konkurransesituasjonen bli et problem. Mulige løsninger på dette kan selvsagt være at en etablerer en miljømessig
bedre produksjon, og kan bruke dette i markedsføringen av produktet («miljølaks»). Dersom en produserer laks, vil
det også markedsmessig være sikrere å bygge et større anlegg med en gang. En utbygging kan selvsagt kunne skje
trinnvis, men potensialet i produksjonsvolum vil vi tro er større sammenlignet med et nisjeprodukt.
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Det kan likevel være et alternativ å satse på et nisjeprodukt som for eksempel porsjonsørret som kan selges både som
fersk fisk og videreforedlet. I så fall vil vi tro at en produksjon bør ha et begrenset volum i første omgang da det kan
være behov for å bygge opp en etterspørsel i markedet.

Det vil også være mulig å kombinere en produksjon av porsjonsfisk og stor matfiskproduksjon.

3.4 Marked
Norsk laks blir fraktetut til ca 100 markeder, via veg, jernbane, skip og fly. Fisken blir pakket i lukkede esker eller
bokser som sikrer at kvaliteten blir ivaretatt. Rett emballasje og effektiv distribusjon er helt avgjørende når laksen skal
fraktes ut til foredlingsbedrifter, salgsledd og forbrukere i nære og fjerne markeder.

Polen (14 %), Frankrike (12 %) og Danmark (12 %) var de viktigste enkeltmarkedene for norsk laks i 2016.
Hovedmarkedene for regnbueørret i 2016 var EU (24 %), Japan (13 %) og Hviterussland (12 %). En del av produksjonen
blir foredleti Norge før den blir eksportert, men størstedelen av fisken som blir produsert i Norge blir sløyd, lagtpå is i
kasser og transportert til destinasjonsmarkedet. Over 80 % av laksen som ble eksportert i 2016 var sløyd (hel), fersk
fisk. Fisken blir eksportertog distribuert til en rekke foredlingsvirksomheter som leverer produkt som er tilpasset de
ulike markedene.

Figur 16. Hovedmarkedene for norsk laks i 2016. Kilde: Fiskeridirektoratet

Figur 17. Hovedmarkedene for regnbueørret i 2016. Kilde: Fiskeridirektoratet
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Geografisk ligger Hurum nærmere de befolkningstette områdene på Østlandet sammenlignet med
produksjonsområder langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Vi er likevel usikre på om denne nærheten til markedet vil
ha noen stor effekt med hensyn på konkurransen med andre produsenter. Mesteparten av en produksjon i Hurum vil
mest sannsynlig bli eksportert og da vil den geografiske beliggenheten ha marginal betydning. Transportvegene ut av
landet er både på vogntog og med fly. Mesteparten av flytransporten foregår fra Gardemoen til oversjøiske markeder.
Transporten til det europeiske markedet går i hovedsak på vogntog via Danmark. En stor del av fisken som eksporteres
til europeiske land, går til videreforedling.

En årsproduksjon på for eksempel 5.000 tonn i et landbasert anlegg i Hurum, vil ikke påvirke det generelle markedet
og det er derfor det generelle laksemarkedet som vil bestemme etterspørsel og oppnådd pris for produktet. Unntaket
kan være at en utvikler et spesialprodukt som for eksempel «Salma»-produktet fra Bremnes Seashore på Bømlo. Slike
produkter kan nok oppnå en høyere pris i markedet.

Et annet alternativ kan som tidligere nevnt være at produksjonen baseres på et nisjeprodukt som for eksempel
porsjonsørret, rakfisk, etc. Vi vil tro at eventuelle investorer vil gjøre sine betraktninger og grundige
markedsundersøkelser før en baserer utbyggingen på en slik produksjonsstrategi.

Prisene på laks har vært historisk høye i over to år nå. Dette indikerer at produksjonen er for lav i forhold til
etterspørsel. Selv om regjeringen har ambisjoner om å doble produksjonen innen 2050, så har produksjonsvolumet
vært noenlunde konstant de siste årene. Dette skyldes blant annet sterke regulerende begrensninger på konsesjoner i
sjø. Eksportverdien har derimot økt kraftig, men det skyldes som nevnt høyere priser. Nå er det som nevnt tidligere
innført et nytt reguleringsregime med trafikklys som i større grad skal kunne regulere produksjonen opp og ned etter
hvilken farge produksjonsområdet har. Dette kan medføre en viss økning i produksjonen framover. Videre vil
utbygging av landbaserte postsmoltanlegg også bidra til en økt produksjon i sjø da en vil kunne holde en høyere
biomasse i sjøen til enhver tid.

Konklusjonen er derfor at vi ikke kan se noen markedsmessige begrensninger som skulle tilsi at en ikke bør bygge et
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Et annet spørsmål vil være i hvilken grad et anlegg vil være bedriftsøkonomisk
forsvarlig. Det avhenger av prisene i markedet. Et landbasert anlegg vil ha en høyere investering pr volumenhet
sammenlignet med et tradisjonelt sjøanlegg. I et presset prismarked må derfor et landbasert anlegg ha andre fortrinn
for å veie opp mot lavere investeringer. Slike fortrinn kan for eksempel være:

Mindre sykdom og dermed mindre tap
Slippe kostnader med avlusing
Høyere vekst og omløpshastighet i anlegget pga mer optimale driftstemperaturer
Høyere tetthet

3.5 Lokaliseringskriterier
Det har tradisjonelt ikke vært drevet oppdrett av laks og regnbueørret i Oslofjorden/på Østlandet. Dette er i hovedsak
på grunn av at sjøtemperaturene er mer varierende gjennom året enn på vestlandskysten. Når det gjelder landbasert
oppdrett kan slike anlegg like gjerne plasseres i dette området, i og med at det er andre lokaliseringskriterier som er
viktige for et landbasert anlegg enn for et anlegg i sjø.

I det følgende blir det gitt en enkel oversikt over hvilke lokaliseringskriterier som bør være på plass for et landbasert
oppdrettsanlegg.
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Figur 18. Oversikt over akvakulturlokaliteter i Sør-Norge. Kilde: Fiskeridirektoratet

3.5.1 Resipient

Det er behov for en tilfredsstillende resipient i tilknytning til anlegget. Selv om et eventuelt landanlegg vil bli etablert
med resirkuleringsteknologi, og avløpsvannet vil bli renset, vil det være et visst volum avløpsvann som skal slippes ut.
Et slikt utslipp krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Kystområdene langs hele norskekysten er delt inn i såkalte vannforekomster. Hensikten med inndelingen i
vannforekomster er å sikre en helhetlig vannforvaltning, og vannforekomstene er først og fremst ment som en
inndeling som danner grunnlag for vurdering av antropogene påvirkninger, kjemisk, biologisk og fysisk sammensetning
i de ulike vannforekomstene. For hver enkelt vannforekomst er det blitt utført en risikovurdering i forhold til å oppnå
akseptabel miljøstatus, og det skal bestemmes økologisk tilstand/potensial og kjemisk tilstand.

Kystområdene rundtHurum kommune er delt inn i 4vannforekomster; Drammensfjorden-ytre, Breiangen-vest,
Breiangen-østog Hurum (kilde: www.vann-nett.no). Drammensfjorden-ytre, Breiangen-vestogBreiangen-østoppnår
godeller antatt godøkologisk status. For Drammensfjorden-ytre er det en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021.
Av nevnte påvirkninger er utslipp fra renseanleggog avrenning fra annen diffus kilde. For Breiangen-vestog
Breiangen-øster det ikke en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. For vannforekomsten Hurum derimot, er den
økologiske tilstanden satt til moderat, og det er en risiko for atikke miljømålet nås innen 2021. Avrenning fra
fulldyrket mark er nevnt som en viktig påvirkning på denne vannforekomsten. Se Figur 19 for en oversikt over de fire
vannforekomstene.

http://www.vann-nett.no/
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Figur 19. Oversikt over vannforekomstene i kystområdene rundt Hurum kommune. Kilde: www.vann-nett.no

3.5.2 Størrelse og utforming på arealet

Landbasert akvakultur er arealkrevende, og det er behov for et større areal som kan planeres. Det kan alternativt være
aktuelt å etablere landbaserte anlegg i haller inne i fjellet, dersom terrenget tilsier en slik utforming.

Et anlegg som produserer 5.000 tonn pr år fra startfôring til slaktefisk, vil kreve et areal på ca. 45-55 da. Da er et
arealbehov til slakteri og eventuelt videreforedling ikke medregnet. Dersom anlegget plasseres i fjellhaller, vil dette
arealbehovet kunne reduseres til størrelesorden 25-35 da.

3.5.3 Nærhet til sjø

Det vil være behov for å kunne ta inn sjøvann til produksjonen og slippe ut avløpsvann til sjø. Selv om et eventuelt
landbasert anlegg for akvakultur vil etableres ved hjelp av resirkuleringsteknologi, så vil det være behov for å kunne
slippe ut en del avløpsvann. Det vil også være en fordel å kunne etablere kai i tilknytning til anlegget, slik at det er
mulig å transportere fisk ut og/eller inn på brønnbåt. Det kan også være aktuelt med fôrleveranse på båt. Det bør
være en viss dybde utenfor anlegget, slik at det er mulig å etablere en kai som kan være dimensjonert for brønnbåt og
slaktebåt.

3.5.4 Tilgang på ferskvann

Det er behov for å ha tilgang på en ferskvannskilde i nærheten av anlegget. Det er en fordel å ha vannkilden lokalisert i
nærheten av anlegget, men dette er i hovedsak et kostnadsspørsmål.

For de alternative næringsområdene som blir vurdert i denne analysen er det Rødbyvatnet og Langvatn som er de
mest aktuelle vannkildene. I følge vann-nett er Langvatn registrert med en antatt god økologisk tilstand, men med en
risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. Forurensning i form av sur nedbør, samt fysiske inngrep som
vannforsyningsreservoir og vannuttak til industri (Tofte) er nevnt som påvirkninger på vannet. Rødbyvatnet er
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registrert med en moderat økologisk tilstand, og med en risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. Vann-nett
nevner avrenning fra beite og eng, fulldyrket mark og husdyrhold/husdyrgjødsel, samt avløp fra spredt bebyggelse
som påvirkninger på Rødbyvatnet. I tillegg er vannføringsregulering i form av dam nevnt som et fysisk
inngrep/påvirkning på vannet.

Figur 20. Oversikt over vannkildene Langvatn og Rødbyvatnet. Kilde: www.vann-nett.no

I et moderne anlegg med resirkuleringsteknologi er det mulig å ha en svært høy grad av gjenbruk av vann, og det er
derfor ikke behov for betydelige vannmengder.

Noen av de vurderte alternativene har allerede god vannforsyning fram til næringsområdet.

3.5.5 Tilfredsstillende infrastruktur

Det må være tilkomstvei med tilfredsstillende standard fram til anlegget. Tilkomstveien må være dimensjonert for
trailer.

I et anlegg som produserer 5000 tonn fisk i året vil det være behov for å kjøre ut to trailerlass fisk per døgn 200 dager i
året. I tillegg kommer leveranser av fôr og oksygen inn til anlegget. Dette vil utgjøre i størrelsesorden 2-4 trailere per
uke gjennom året.
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4 Aktuelle lokaliteter for landbasert akvakultur i Hurum kommune

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire områder i
Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett, se Figur 21.

Figur 21. Alternative lokaliteter for landbasert oppdrettsanlegg i Hurum.

4.1 Sagene
Næringsområdet på Sagene omfatter tidligere Hurum cellulosefabrikk som ble lagt ned i 2008. Området der
bygningene ligger i dag er vistsom næringsformål i kommuneplanen. Det er i dag ingen aktivitet på området.
Næringsarealetvist i kommuneplanen utgjør ca 54 daa. Næringsområdet ligger til sjø, noe som er en stor fordel, se
kapittel 3.5.3.

Figur 22. Innkjørsel til tidligere Hurum cellulosefabrikk. Foto: Multiconsult.
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Det ser ikke ut til å være spesielle terskler som skulle tilsi at det er spesielle problemer med resipienten i området, og
det bør være tilfredsstillende forhold både for utslipp av avløpsvann og inntak av sjøvann.

Det er muligheter for inntak av ferskvann i området, for eksempel fra Rødbyvatnet, Langvatn eller Røskestadvannet.
Rødbyvatnet ligger ca 5 km i luftlinje fra næringsområdet, mens Røskestadvannet ligger ca 4,5 km fra anlegget i
luftlinje.

Når det gjelder infrastruktur passerer Vestre Strandvei (Fv 281) området. Det er gode dybder i sjøen like utenfor og
det er dypvannskai på området.

Det foreligger konkrete planer om boligutbygging på området. Vi vil derfor tro at det vil være sterke
interessekonflikter knyttet til etablering av landbasert akvakultur på dette området.

Figur 23. Markering av industriområdet på Sagene, tilsvarende 15 daa.

4.2 Tofte
Södra Cell Tofte –Tofte Cellulosefabrikk la ned driften av cellulose i 2013. Området er i dag eid av Statkraft som har
planer om å etablere biodieselfabrikk på området. Statkraft/Sødra har således konkrete planer om først å bygge et
demoanlegg for slik produksjon og arbeidet på dette vil etter planen starte opp i februar 2018. I en del av eksisterende
bygningsmasse er det etablert en næringshage hvor flere bedrifter har etablert seg.

Området som er vist som næring i kommuneplanen strekker seg over fylkesvegen (Østre Strandvei). Den delen av
området som ligger på sjøsiden av fylkesvegen utgjør et areal på like i underkant av 350 daa.

Forholdsvis store deler av området har blitt brukt til lagring av tømmer, og består derfor av et planert område uten
bygninger. Dette er derfor lett tilgjengelig for «ny» industri.
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Når det gjelder inntak av ferskvann er det allerede vannforsyning til området fra Langvatn, som har forbindelse til
Røskestadvatnet. Røskestadvatnet ligger i underkant av 3 km fra næringsområdet i luftlinje.

Vi vil også tro at området har god tilgang på elektrisk kraft.

Når det gjelder resipientforhold ligger næringsområdet i grensen mellom vannforekomsten Hurum og
vannforekomsten Breiangen-øst. Det ser ikke ut til å være spesielle terskler som skulle tilsi at det er spesielle
problemer med resipienten i området, og det bør være mulig å finne tilfredsstillende punkt både for utslipp av
avløpsvann og inntak av sjøvann.

Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området. Det er gode dybder i sjøen like utenfor, og det
er allerede etablert kai med god tilkomst.

På nordsiden av vegen er det også et næringsområde som kan være aktuelt til oppdrettsanlegg dersom området på
nedsiden av vegen ikke er tilgjengelig. Selv om dette området har større avstand fra sjøen, ligger det fortsatt i rimelig
nærhet til både sjø og kai, forutsatt at eksisterende kai kan benyttes.

Figur 24. Alternativ lokalisering i forbindelse med tidligere Tofte cellulosefabrikk(areal vist ca 50 daa). Markering av
alternativt område på kommunalt eid eiendom vises nordvest for industriområdet (areal ca 40 daa).

Dersom det blir etablert biodieselfabrikk på Tofte, kan det tenkes at det blir overskudd på energi, for eksempel i form
av oppvarmet kjølevann. En slik spillvarme vil med stor fordel kunne benyttes i en fiskeproduksjon. Dette er i så fall en
fordel som først og fremst kan benyttes dersom oppdrettsanlegget legges i nærheten av biodieselfabrikken.
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Figur 25. Nordlige del av tidligere industriområde for Tofte cellulosefabrikk. Foto: Multiconsult

4.3 Halvorshavn, Filtvet

Området har tidligere vært brukt til oljetankanlegg, men er nå nedlagt. Området er vist med næringsformål i
kommuneplanen, men det foreligger ikke reguleringsplan for området. Det er i dag noen bygninger, et tankanlegg og
en molo på området, og det er en bratt tilkomstvei ned til området fra Fv 281. Området som er vist som næring i
kommuneplanen har et areal på ca 74 daa, men ca halvparten av dette arealet er ikke opparbeidet i dagog består av
dels bratt skogkledd terreng.

Resipienten Hurum har moderat økologisk tilstand, og har derfor noe begrenset kapasitet (se kapittel 3.5.1). Det er
gode dybder utenfor anlegget, og detbør være forholdsvis enkelt å etablere kai med god tilkomst.

Når det gjelder inntak av ferskvann vil det være naturlig å undersøke muligheten for å se på Langvann eller
Røskestadvannet. Disse ligger i underkant av 4 km i luftlinje fra næringsområdet.

Området er forholdsvis lite i areal, og terrenget stiger ganske bratt fra sjøen opp mot fylkesveien. Dersom det er
aktuelt å bruke området til akvakultur kunne det kanskje være interessant å se på en mulighet for å produsere fisk i
fjellhaller.

Vi ser det slik at det vil være vanskelig å etablere et oppdrettsanlegg på land uten at dette får større landskapsmessige
konsekvenser i strandsonen. Vi tenker derfor at dette området egner seg betre dersom anlegget vurderes bygd i
fjellhaller. Det presiseres imidlertid at geologiske vurderinger med hensyn til bygging av fjellhaller i dette området ikke
er gjort.
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Figur 26. Alternativ lokalisering av fjellhall ved Halvorshavn. Hver hallenhet er vist med størrelse 40x120 meter(ca 5
daa).

4.4 Delåsen, Tofte
Statskog (på bakgrunn av innspill fra Knive Holding AS) har kommet med innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel, der det er utpekt et område som foreslås regulert til næring (landbasert fiskeoppdrett). Det foreslåtte
næringsformåletutgjør ca 165 dekar. Som bakgrunn for innspillet er det foretatt registreringer av en rekke tema
basert på tilgjengelig informasjon hos miljøstatus.no, ngu.no og Hurum kommunes webkart. I tillegg er det
gjennomført en egnethetsanalyse som baserer seg på på terreng og helningsgrad.

Den gjennomførte mulighetsstudien konkluderer med at det foreslåtte området passer svært godt til landbasert
fiskeoppdrett, med tilsig av ferskvann og nærhet til sjøen. Det planlegges veiforbindelse til anlegget fra Fv 281.
Adkomsten kan knyttes til eksisterende veiforbindelse, men tiltaket vil kreve en oppgradering av denne.

Det foreslåtte området er per i dag helt urørt, og er heller ikke tilrettelagt med tilfredsstillende veiforbindelse eller
annen nødvendig infrastruktur. Dette er selvsagt utfordringer som kan løses, men det vil være vesentlig mer kostbart
enn å bygge ut et område der mye av infrastrukturen allerede er på plass.
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Figur 27. Innspill til kommuneplanen fra Statskog som viser foreslått område for akvakultur og boligformål.

Området ligger ca 500 meter i luftlinje fra sjøen, og på en høyde 50 til 75 meter over havet. Dette betyr at det kreves
en del logistikk å få til tilfredsstillende løsninger både for avløp og eventuelt sjøvannsinntak. På grunn av at området
ikke ligger tilknyttet sjø har området heller ikke fordelene knyttet til fiske-og fôrleveranser via båt.

Figur 28. Oversiktskart som viser lokaliseringen av det foreslåtte akvakulturområdet Delåsen. Kilde: Norgeskart

En av fordelene med denne lokaliseringen er at det sannsynligvis er ett av de områdene med færrest arealkonflikter
sammenlignet med de andre aktuelle områdene i kommunen som ligger i strandsonen.
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5 SWOT-analyse
For å kunne utforme en framtidig strategi for en eventuell akvakulturnæring i Hurum kommune, er det viktig at denne
blir byggetpå mest mulig innsikt og informasjon om hva som særmerker Hurum kommune som lokasjon for oppdrett i
dag. På hvilken måte kan sterke sider utnyttes, og på hvilken måte kan svake sider møtes og kanskje elimineres i
framtiden? I en intern analyse vil man kunne kartlegge dette.

Det er også avgjørende i en framtidig konkurransesituasjon at Hurum kommune kan tilpasse seg omgivelsene og
endringer i disse. En ekstern analyse gir således oversikt over både framtidige muligheter og begrensninger/trusler i
akvakulturnæringen.

Dette analysearbeidet er gjort i en såkalt SWOT-analysemodell.

Figur 29. SWOT-analyse –skjematisk framstilling

5.1 Intern analyse
I Figur 30 er resultatet fra den interne analysen vist. Hver av de sterke og svake sidene er videre kommentert kort for
en nærmere beskrivelse av hva de ulike punktene omfatter.
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Figur 30. Intern analyse som viser sterke og svake sider.

5.1.1 Sterke sider

Infrastruktur/veinett
De aktuelle områdene for landbasert akvakultur i kommunen har stort sett god standard på tilkomstveier.

Nærhet til det norske markedet
Geografisk ligger Hurum nærmere de befolkningstette områdene på Østlandet sammenlignet med
produksjonsområder langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Det aller meste av norsk laks går til eksport, og nærheten
til disse markedene er dermed ikke like viktig. Dersom det blir satset på spesial-eller nisjeprodukter som skal gå
primært til det norske markedet ligger Hurum svært sentralt plassert.
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Aktiv kommune –Hurum 2020
Det er en klar fordel at Hurum kommune er aktiv og positiv, og ønsker å legge til rette for etablering av landbasert
akvakultur. Dette vises blant annet gjennom omstillingsprogrammet«Hurum 2020» og ved å utarbeide denne
mulighetsanalysen for landbasert akvakultur.

Nærhet til NMBU
Nærheten til NMBU gjør at en eventuell akvakulturnæring i kommunen har gode forutsetninger for tett dialog og
samarbeid med et sterkt fagmiljø som jobber med ulike problemstillinger knyttet til akvakulturnæringen. Dette vil
åpenbart være en styrke for en eventuell næring i området, og gjør at kunnskap og erfaringer lett kan utveksles med
forskningsmiljøet.

Tilgang på areal med nødvendig infrastruktur
Denne mulighetsanalysen viser at Hurum kommune har tilgang på gode og tilgjengelige næringsarealer der mye av
den nødvendige infrastrukturen allerede er på plass. I tillegg ligger flere av de aktuelle områdene gunstig til i forhold
til tilgang på sjø og ferskvann.

5.1.2 Svake sider

Kompetanse og erfaring, ingen næringsklynge
Akvakulturnæringen er preget av stor grad av innovasjon og teknologiutvikling. Teknologien for å etablere et større
landbasert anlegg er forholdsvis ny, og en slik etablering vil kreve god tilgang på kompetanse og personer med lang
erfaring både med tanke på prosjektering og drift av anlegget. Sannsynligvis er ikke tilgangen på denne kompetansen
like god i Hurum kommune som den vil være i områder der akvakulturnæringen har en lengre historikk og en sterkere
posisjon.

Arealbruk/tilgang/interessekonflikter
Selv om det er noen interessante næringsområder i kommunen som er godt tilrettelagt for eventuell etablering av
landbasert akvakultur, så ligger de fleste områdene forholdsvis nært tett befolkede områder. Erfaringsmessig er det
en del interessekonflikter knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg, og disse konfliktene vil sannsynligvis være
større i en kommune som Hurum. Aktuelle interessekonflikter i området kan blant annet være knyttet til boliger og
fritidshus, skipstrafikk, fiskeri, friluftsliv, turisme og rekreasjon.

Begrenset tilgang på rogn/yngel/slakteri
Det er lange avstander til nærmeste slakteri fra Hurum, og det er heller ikke like god tilgang på rogn og yngel innenfor
korte avstander som det er mange andre steder i landet. Dette kan selvfølgelig løses, men det vil innebære mer
logistikk enn for mange andre anlegg som er mer sentralt plassert. Et alternativ kan være å etablere hele
produksjonslinjen i kommunen, inkludert slakteri.

5.2 Ekstern analyse
I Figur 31 er resultatet av den eksterne analysen vist. Hver av mulighetene og truslene er videre kommentert for en
nærmere beskrivelse av hva de ulike punktene omfatter.
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• Nye sykdommer («emerging diseases»)
• Omdømme/holdninger
• Sanksjoner
• Ny og til dels ukjent teknologi

Figur 31. Ekstern analyse som viser muligheter og trusler.
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5.2.1 Muligheter

Økende folketall –sunn sjømat -helse
Veksten i verdens befolkning fører med seg et økende globalt behovfor mat og energi. Sjømat utgjør i dag under to
prosent av den globale matproduksjonen. Verdens jordbruksareal er under stort press, og økt matproduksjon må
derfor skje blant annet gjennom øktproduksjon av sjømat. Verdenshelseorganisasjon (WHO) anbefaler øktinntak av
sjømat for å bedre folkehelsen, og det er forventetat fokuset på de positive helseeffektene av å spise sjømat vil
fortsette. Det er på bakgrunn av dette liten tvil om at det er markedsmessig grunnlag for videre vekst i den norske
lakseproduksjonen. Dette gir rom for muligheter til å øke sjømatproduksjonen, så lenge dette skjer innenfor rammene
av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Omdømme –akvakultur i sjø
De problemene laksenæringen har hatt de senere årene har vært med på å skape til dels negative holdninger til
lakseoppdrett i sjø. Dette kan vris til en fordel og kan medføre en mer positiv holdning til landbasert oppdrett, der
man vil ha mer kontroll på en del av de faktorene som er vanskeligere å kontrollere i åpne merder.

Energieffektiv og klimavennlig matproduksjon
Produksjon av sjømat er mer ressurseffektivt enn husdyrhold på land. I dag blir det brukt 1,15 kg fôr til å produsere 1
kg laks. Avdette består ca 30 % av fiskemel og –olje. Fisk er vekselvarm, forbruker ikke ferskvann og gir lave CO2-
utslipp.

Politiske føringer/rammevilkår
Akvakulturnæringen er avhengig av å ha gode politiske føringer og rammevilkår for å kunne drive hensiktsmessig og
ha potensiale for vekst. Avhengig av hvordan rammevilkårene blir seende ut vil disse kunne representere både
muligheter og trusler for næringen i tiden framover. På grunn av de problemene laksenæringen har hatt blant annet
med tanke på lakselus og andre miljørelaterte problemstillinger, er det godt mulig at det vil være en politisk vilje til å
favorisere lakseoppdrett på land også i tiden fremover, og at de som satser på landbasert oppdrett vil få gunstige
betingelser. Med hensyn på konsesjonslovgivningen er det allerede lagt til rette for en slik fordel.

Arealeffektiv matproduksjon
Sammenlignet med annen matproduksjon på land er produksjonen per arealenhet svært høy innen
akvakulturnæringen.

Klimaendringer
Høyere sjøtemperatur og mer ekstremvær er viktige utfordringer for akvakulturnæringen i sjø i årene fremover. Et
akvakulturanlegg i sjø må kunne stå imot vind, strøm og bølger for å unngå havari med påfølgende rømming av fisk.
Høyere sjøtemperatur, først og fremst høyere sommertemperaturer, vil kunne medføre at Sør-Norge blir mindre
egnet for oppdrett av laks, mens kysten lengre nord kan bli viktigere som oppdrettsområde. Sannsynligheten for
oppvekst av mer varmekjære mikroorganismer vil kunne øke. Dermed vil sykdommer som tidligere bare har værtkjent
fra varmere strøk kunne gi sykdom hos norsk oppdrettsfisk. Man vil kunne se en raskere og mer alvorlig utvikling av
sykdommer som tidligere har utgjort et minimalt problem. Disse faktorene vil kunne bidra til at landbasert oppdrett
får et fortrinn framfor tradisjonell merdoppdrett i sjø.

5.2.2 Trusler

Nye sykdommer («emerging diseases»)
Ulike fiskesykdommer i oppdrett er et alvorlig problem som medfører store økonomiske tap. I oppdrettsanlegg er
biomassen og vertstettheten stor sammenlignetmed villfiskpopulasjonene, og utvikling av sykdom hos enkeltindivid
kan derfor føre til rask og intens smittespredning. Nye sykdommer, såkalte «emerging diseases», vil alltid kunne
utgjøre en trussel for næringen.

Omdømme/holdninger
Omdømme og holdninger til næringen kan innebære både muligheter og begrensninger, og det er viktig for
verdiskapingen at sjømatproduktene har et godt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Fokuset på de gode
helseeffektene ved å spise sjømat kan være med på å gi næringen positivt omdømme, mensnæringen sine
miljøproblemer til tider har ført til negative holdninger til næringen.



Mulighetsstudie akvakultur -landbasert oppdrett multiconsult.no

6 Oppsummering og konklusjon

10233053-AKVA-RAP-001 20.desember 2017 Side36av 37

Sanksjoner
Fra tid til annen innfører enkelte land sanksjoner mot import av norsk laks og regnbueørret. Slike sanksjoner kan
oppstå i kjølvannet av politiske situasjoner, redsel for import av fiskesykdommer etc. Det har vist seg at sanksjoner har
medført bortfall av viktige markeder over natten, for eksempel gjelder det markedeti Russland. Dette er
problemområder som næringen må forholde seg til uten å kunne påvirke markedssituasjonen i særlig grad.
Tollbarrierer har også i mange sammenhenger værtet problem for næringen.

Ny og til dels ukjent teknologi
Det er fremdeles en del usikkerhet knyttet til teknologien for storskala landbasert matfiskoppdrett. Detstørste
problemet med landbaserte anlegg er sannsynligvis knyttet til fiskevelferd, inkludert fisketettheter og kontroll med
vannkvaliteten ved bruk av sjøvann og RAS-teknologi.

6 Oppsummering og konklusjon
Mulighetsanalysen gir innledningsvis en oversikt over akvakulturnæringens struktur og organisering, konsesjoner,
lovgivning og økonomiske data. Det blir så gitt en beskrivelse av dagens situasjon, og produksjonsstrategier på sjø og
på land blir beskrevet. Fordeler og ulemper med sjøbasert og landbasert oppdrett blir presentert, i tillegg til en
oppsummering av hvilke arter som kan være aktuelle å satse på i Hurum kommune, samt en beskrivelse av dagens
markedssituasjon. Vi kan ikke se at det er noen markedsmessige begrensninger som tilsier at det ikke bør byggeset
landbasert oppdrettsanlegg i Hurum. Hvorvidt et anlegg vil være bedriftsøkonomisk forsvarliger et annet spørsmål, og
dette avhenger av prisene i markedet.

Rapporten gir en oversikt over lokaliseringskriterier som bør være på plass for et landbasert oppdrettsanlegg. Det er
behov for en tilfredsstillende resipient i tilknytning til anlegget. Det må være tilgang på en ferskvannskilde i nærheten
av anlegget. Når det gjelder arealbehov, så vil et anlegg som produserer 5.000 tonn laks pr år fra startforing til
slaktefisk, kreve et areal på ca. 45 til 55 da. Dette er ikke medregnet arealbehov til slakteri og eventuelt
videreforedling. Det er en stor fordel at anlegget ligger nærtsjø, siden deti utgangspunktet vil være behov for å kunne
ta inn sjøvann til produksjonen og å slippe ut avløpsvann til sjø. I tillegg vil det være en fordel å kunne etablere kai i
tilknytning til anlegget, slik at det er mulig å transportere fisk ut og/eller inn på brønnbåt. I tillegg må det være
tilkomstvei med tilfredsstillende standard, dimensjonert for trailer, fram til anlegget.

På bakgrunn av informasjon fra Hurum kommune og befaring på oppstartsmøtet har vi sett nærmere på fire aktuelle
områder i Hurum kommune som kan være aktuelle for landbasert oppdrett. Dette er Sagene, Tofte, Halvorshavn og
Delåsen. Av disse områdene er det arealet på Tofte (gamle Tofte Cellulosefabrikk) som utmerker seg som det beste
alternativet. Her er alle lokaliseringskriteriene innfridd på en god måte. Området er stort, og i stor grad allerede
planert. Næringsområdetligger tilknyttet sjø med en tilfredsstillende resipient, og har allerede ferskvannforsyning fra
Langvatn. Når det gjelder infrastruktur passerer Østre Strandvei (Fv 281) området, og det er allerede etablert kai med
god tilkomst. Dersom en biodieselfabrikk vil ha energioverskudd, eventuelt produsere spillvarme, er dette en ressurs
som med fordel vil kunne benyttes i produksjonen av fisk. Det nest beste alternativet for lokalisering av et landbasert
oppdrettsanlegg vil være på næringsområdet nordsiden av vegen.

Det er gjennomført en SWOT-analyse, som viser sterke og svake sider, samt framtidige muligheter og trusler ved
lokalisering av landbasert oppdrett i Hurum kommune. Det er gitt en kort beskrivelse av hver av de identifiserte sterke
og svake sidene, mulighetene og truslene, slik at det enklere kan identifiseres hvordan sterke sider kan utnyttes, og på
hvilken måte svake sider kan møtes og kanskje elimineres i framtiden.

Når det gjelder investeringsbehov er det anslått at for et anlegg med en årlig produksjon på 5.000 tonn vil
investeringen ligge på mellom 1.000 MNOK og 1.500 MNOK. Kostnadene med å bygge lakseslakteri og eventuelt
videreforedlingsanlegg kommer i tillegg. Et landbasert anlegg vil ha en høyere investering pr volumenhet
sammenlignet med et tradisjonelt sjøanlegg.
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I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har Statskog engasjert COWI
l å undersøke muligheter for lokalisering av nye boligområder på To e, samt et

landbasert anlegg for skeoppdre . Basert på registreringer og analyser av Delåsen
har Statskog landet på to innspill l nye arealformål i kommuneplanens arealdel.

Det ene innspillet utgjør boligformål på 1094 dekar og det andre er næringsformål
med hensikt om å etablere et landbasert anlegg for skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsen har et meget variert topograf bestående av både bra e
skråninger og jevnere områder. Terrenget vil være en premissgiver for utplassering av
nye boligfelt og næringsvirksomhet.

Det er foreta registeringer av en rekke tema basert på lgjengelig informasjon hos
miljøstatus.no, ngu.no og Hurum kommunes webkart. I llegg er det gjennomført
en egnetsanalyse som baserer seg på helningsgrad og helningsretning. Foreliggende
registreringer, analyser og delområders lknytning l eksisterende boligfelt og
infrastruktur danner grunnlag for valg av områder.
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E KSI STE R E N D E SI TU ASJON

Gjeldende kommuneplan

Det meste av området er i kommuneplanen regulert l LNFR areal for spredt bolig-frit-
ids eller næringsbebyggelse, mv og LNFR areal for landbruk, natur og frilu sområde..
Nord i området er det avsa et område l eksisterende og frem dig næringsformål.
I sør langs kysten nnes arealer for boligformål. Det er ere steder regulert hensyns-
soner hvor det er ras- og skredfare, og det går en høyspentlinje gjennom området.

To e og Sætre utgjør Hurums største te steder, og To e ligger o plassert med
næhet l både orden og marka. Deler av industrien på To e er nedlagt og nye
utbyggingsprosjekter planlegges. To e har et utviklingspotensiale både med tanke på
befolkningsvekt og næringsutvikling.

Hovedveien l To e er Fv 281 og te stedet betjenes av bussforbindelse.
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R E G I STR E R I N G E R

Kulturminner

Det er få bygg i planområdet som
er inne i SEFRAK registeret, en del
bygninger re utenfor området
registrert. Det nnes e ? Arkeologisk
kulturminne sørvest i området.
Hensyn l kulturminner antas å
ha liten eller ingen konsekvens for
utbygging av området

Teknisk infrastruktur

En kra ledning med svært stor
strømføring krysser området.
Bebyggelse nært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
Kra ledningen vil ikke komme
i kon ikt med forslag l nye
boligområder.

Det er foreta et utvalg av
registreringer fra miljøstatus.no, ngu.
no og kommunens webkart som er
av betydning for mulighetene for
utbygging på Delåsen.

Informasjonen er forenklet av hensyn
l lesbarhet og helhetlig oversikt.

Registreringene er gjort for et større
område enn det som foreslås l
ny arealformål i kommuneplanens
arealdel.

Faresoner skred

Det er ere områder markert som
faresoner for skred i kommuneplanes
arealdel. Terrenget vil være
premissgivende for innpassering av
ny boligfelt anlegg for skeopdre .

SEFRAK bygning m. meldeplikt

Arkeologisk kulturminne
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Vik ge plantearter

Det er registrert få truete eller
spesielt verdifulle arter innenfor
analysområdet. Det kan imidler d
være verdifulle arter der som ikke er
registrert. Henysnet l biomangfold
antas å ha liten eller ingen konsekvens
for utbygging av området.

Radon

Store deler av området er de nert slik
at det i forbindels med utbygging må
utvises høy aktsomhet mtp Radon.
Da de e er spredt ut over hele analy-
seområdet vil det sannsynligvis ha lik
konsekvens, uavhengig av delfelt.

Geologi

Analyseområdet består hovedsakelig
av bart ell (rosa områder), men det
er også forekomt av marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblå felt).

.
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AN ALYSE - egn eth et

Det er gjennomført en egnethetsanalyse for å
lokalisere områder som er best egnet l utbygging
av boligformål. Analysen tar utgangspunkt l
helningsgrad og helningsretning. Kartet under

l venstre viser helningsgrad. Kartet i midten
viser helningsretning. Tilsammen utpeker disse
områder som er bedre egnet for frem dig
utbygging. Kartet l høyre viser en oversikt

over egnethet for utbygging i området. Områder
de nert som uegnete er østvendte områder
bra ere enn 1:3 og nordvendte områder bra ere
enn 1:5. Disse vises som hvite områder under.



MULIGHETER FOR UTVIKLING AV DELÅSEN, TOFTE SIDE 7

Kartet under viser at området består av
landskapsmessig formasjoner som skaper ere
siktakser mot orden. Det er gode kvalita ve
egenskaper som bør tas i betraktning ved
vurdering av arealbruk.

På bakgrunn av gjennomførte registreringer
og analyser har 6 delområder bli vurdert for
frem dig boligutbygging. Området lengst vest
består dels av dyrkbar jord og har nærhet l
kra ledningen. Områdene 3-5 og delvis område
2 ligger noe isolert i skogen og berører delvis

områder med drikkevann. Område 1 ligger som
en forlengelse av eksisterende boligfelt, har
forbindelsesmuligheter l eksisterende hovedvei,
helning mot vest, le ere terreng og delvis utsikt
l sjø. De e området vurderes dermed egnet for

frem dig boligbygging.

AN ALYSE - egn eth et

1

2
3

41
5

6
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F OR SLAG - areal i n n spi l l l kom m u n epl an en s areal edel

Kartet under viser Statskogs innspill l rullering av kommuneplanens
arealdel. På bakgrunn av registreringer og en egnethetsanalyse basert på
terreng og helninggrad er det utpekt et område som foreslås regulering

l boligformål. og et område foreslå regulert l næring (landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonen under viser foreslå areal avsa l henholdsvis næring
( skeoppdre anlegg) og boligområdet med byggefelt og forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anlegget og boligfeltene.
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med gode sol- og utsiktsforhold. Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterende boligområder, skole,
kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinje i sør

EGNER SEG TIL
Terreng lpassede, kjedete boliger, ene- og
tomannsboliger

KVALITETER
Sørvendt med slakere østvendte skråninger, gode sol-
og utsiktsforhold. Fjordutsikt. Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdet Sagene seil, og eksisterende

boligområder. Gangavstand l skole, kultur lbud, han-
delssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboareale kan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.

EGNER SEG TIL
Terrassert bebyggelse og småhus. Området er egnet for
å etablere strøkslekeplass.

FORBILDER

Twin House
(Jarmund/Vigsnæs)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med østvendte skråninger, gode sol- og
utsiktsforhold. Fjordutsikt. Nærhet l orden utvikling-
sområdet Sagene seil, og eksisterende boligområder.
Gangavstand l skole, kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger. Terrenget kan
gjøre det u ordrene å innpasse større lekeplasser

EGNER SEG TIL
Terrassehus og terreng lpassede lavblokker.

KVALITETER
Sørvendt område med gode sol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skog og turområder og utviklingsområdet
Sagene seil, gangavstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Område som ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Mindre område som ligger mellom to østvendte skrå-
ninger, rela vt bra . Mindre område, øst- og delvis
nordvendt som gir dårligere solforhold på bakkeplan.

EGNER SEG TIL
Punkthus med lite fotavtrykk, der et større antall
boliger får gode kvaliteter.

FORBILDER

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)

Landenberg
(Peter Kunz Architektur)

Rundeskogen
(Helen & Hard)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Større områder som er delvis sørvendte, lsvarende
ate eller svakt skrånende terreng. Nærhet l skog og

turområder, gangavstand l orden.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Begrensetutsikt. Nordvendte områder som
gir begrenset med sol på bakkeplan, men som ligger
høyt i terrenget.

EGNER SEG TIL
Småhus med med lavere utny else, større privat
uteareal på bakkeplan

KVALITETER
Sør- og delvis østvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold, deler med godeutsiktsforhold.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm.

EGNER SEG TIL
Kjedete boliger, lavblokk.

FORBILDER

Enebolig Neskollen
(Lie Øyen arkitekter)

Bolsøya klima lpassede
boliger (Rodeo arkitekter)

Skogsnarvegen
(Spor arkitekter)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Områder som ligger høyt i terrenget, i hovedsak sør- og
nordvendte. Svakt skrånende terreng.
Gode solforhold. Nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Områder som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor
normal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur, som barnehage/skole og idre sanlegg, samt
noe handel.

KVALITETER
Sør- og delvis nordvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold og ligger høyt i terrenget.

UTFORDRINGER
Område som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor nor-
mal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur samt noe handel. Er også egnet l småhus,
eksempelvis kjedete boliger.

FORBILDER

Årvollskogen
(Jensen og Skodvin)

Hasle linje
(Dyrvik arkitekter)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)
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F OR SLAG - tem akart l bol i gu tvi kl i n g

Hovedkonsept infrastruktur

Hovedkonsept gang-sykkelveine

Hovedkonsept grøntstruktur

Målpunkter eksisterende og
frem dig
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I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel har Statskog engasjert COWI
l å undersøke muligheter for lokalisering av nye boligområder på To e, samt et

landbasert anlegg for skeoppdre . Basert på registreringer og analyser av Delåsen
har Statskog landet på to innspill l nye arealformål i kommuneplanens arealdel.

Det ene innspillet utgjør boligformål på 1094 dekar og det andre er næringsformål
med hensikt om å etablere et landbasert anlegg for skeoppdre . Næringsformålet
utgjør 165 dekar. Delåsen har et meget variert topograf bestående av både bra e
skråninger og jevnere områder. Terrenget vil være en premissgiver for utplassering av
nye boligfelt og næringsvirksomhet.

Det er foreta registeringer av en rekke tema basert på lgjengelig informasjon hos
miljøstatus.no, ngu.no og Hurum kommunes webkart. I llegg er det gjennomført
en egnetsanalyse som baserer seg på helningsgrad og helningsretning. Foreliggende
registreringer, analyser og delområders lknytning l eksisterende boligfelt og
infrastruktur danner grunnlag for valg av områder.
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E KSI STE R E N D E SI TU ASJON

Gjeldende kommuneplan

Det meste av området er i kommuneplanen regulert l LNFR areal for spredt bolig-frit-
ids eller næringsbebyggelse, mv og LNFR areal for landbruk, natur og frilu sområde..
Nord i området er det avsa et område l eksisterende og frem dig næringsformål.
I sør langs kysten nnes arealer for boligformål. Det er ere steder regulert hensyns-
soner hvor det er ras- og skredfare, og det går en høyspentlinje gjennom området.

To e og Sætre utgjør Hurums største te steder, og To e ligger o plassert med
næhet l både orden og marka. Deler av industrien på To e er nedlagt og nye
utbyggingsprosjekter planlegges. To e har et utviklingspotensiale både med tanke på
befolkningsvekt og næringsutvikling.

Hovedveien l To e er Fv 281 og te stedet betjenes av bussforbindelse.
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R E G I STR E R I N G E R

Kulturminner

Det er få bygg i planområdet som
er inne i SEFRAK registeret, en del
bygninger re utenfor området
registrert. Det nnes e ? Arkeologisk
kulturminne sørvest i området.
Hensyn l kulturminner antas å
ha liten eller ingen konsekvens for
utbygging av området

Teknisk infrastruktur

En kra ledning med svært stor
strømføring krysser området.
Bebyggelse nært inn l er ikke
mulig på grunn av hensynssonen.
Kra ledningen vil ikke komme
i kon ikt med forslag l nye
boligområder.

Det er foreta et utvalg av
registreringer fra miljøstatus.no, ngu.
no og kommunens webkart som er
av betydning for mulighetene for
utbygging på Delåsen.

Informasjonen er forenklet av hensyn
l lesbarhet og helhetlig oversikt.

Registreringene er gjort for et større
område enn det som foreslås l
ny arealformål i kommuneplanens
arealdel.

Faresoner skred

Det er ere områder markert som
faresoner for skred i kommuneplanes
arealdel. Terrenget vil være
premissgivende for innpassering av
ny boligfelt anlegg for skeopdre .

SEFRAK bygning m. meldeplikt

Arkeologisk kulturminne
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Vik ge plantearter

Det er registrert få truete eller
spesielt verdifulle arter innenfor
analysområdet. Det kan imidler d
være verdifulle arter der som ikke er
registrert. Henysnet l biomangfold
antas å ha liten eller ingen konsekvens
for utbygging av området.

Radon

Store deler av området er de nert slik
at det i forbindels med utbygging må
utvises høy aktsomhet mtp Radon.
Da de e er spredt ut over hele analy-
seområdet vil det sannsynligvis ha lik
konsekvens, uavhengig av delfelt.

Geologi

Analyseområdet består hovedsakelig
av bart ell (rosa områder), men det
er også forekomt av marin avsetning
(lyseblå felt) og strandavsetning
(mørkeblå felt).

.
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AN ALYSE - egn eth et

Det er gjennomført en egnethetsanalyse for å
lokalisere områder som er best egnet l utbygging
av boligformål. Analysen tar utgangspunkt l
helningsgrad og helningsretning. Kartet under

l venstre viser helningsgrad. Kartet i midten
viser helningsretning. Tilsammen utpeker disse
områder som er bedre egnet for frem dig
utbygging. Kartet l høyre viser en oversikt

over egnethet for utbygging i området. Områder
de nert som uegnete er østvendte områder
bra ere enn 1:3 og nordvendte områder bra ere
enn 1:5. Disse vises som hvite områder under.
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Kartet under viser at området består av
landskapsmessig formasjoner som skaper ere
siktakser mot orden. Det er gode kvalita ve
egenskaper som bør tas i betraktning ved
vurdering av arealbruk.

På bakgrunn av gjennomførte registreringer
og analyser har 6 delområder bli vurdert for
frem dig boligutbygging. Området lengst vest
består dels av dyrkbar jord og har nærhet l
kra ledningen. Områdene 3-5 og delvis område
2 ligger noe isolert i skogen og berører delvis

områder med drikkevann. Område 1 ligger som
en forlengelse av eksisterende boligfelt, har
forbindelsesmuligheter l eksisterende hovedvei,
helning mot vest, le ere terreng og delvis utsikt
l sjø. De e området vurderes dermed egnet for

frem dig boligbygging.

AN ALYSE - egn eth et

1

2
3

41
5

6
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F OR SLAG - areal i n n spi l l l kom m u n epl an en s areal edel

Kartet under viser Statskogs innspill l rullering av kommuneplanens
arealdel. På bakgrunn av registreringer og en egnethetsanalyse basert på
terreng og helninggrad er det utpekt et område som foreslås regulering

l boligformål. og et område foreslå regulert l næring (landbasert
skeoppdre ).

Illustrasjonen under viser foreslå areal avsa l henholdsvis næring
( skeoppdre anlegg) og boligområdet med byggefelt og forslag l
hovedadkomstveier l skeopdre anlegget og boligfeltene.
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med gode sol- og utsiktsforhold. Fjordutsikt.
Nærhet l orden, eksksisterende boligområder, skole,
kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng, kan gi u ordrene adkoms orhold
Høyspentlinje i sør

EGNER SEG TIL
Terreng lpassede, kjedete boliger, ene- og
tomannsboliger

KVALITETER
Sørvendt med slakere østvendte skråninger, gode sol-
og utsiktsforhold. Fjordutsikt. Mindre bra . Nærhet l
orden, utviklingsområdet Sagene seil, og eksisterende

boligområder. Gangavstand l skole, kultur lbud, han-
delssenter mm.

UTFORDRINGER
Bra terreng på naboareale kan gi u ordrene
adkoms orhold inn i området.

EGNER SEG TIL
Terrassert bebyggelse og småhus. Området er egnet for
å etablere strøkslekeplass.

FORBILDER

Twin House
(Jarmund/Vigsnæs)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Sørvendt med østvendte skråninger, gode sol- og
utsiktsforhold. Fjordutsikt. Nærhet l orden utvikling-
sområdet Sagene seil, og eksisterende boligområder.
Gangavstand l skole, kultur lbud, handelssenter mm.

UTFORDRINGER
Kupert terreng med bra e skråninger. Terrenget kan
gjøre det u ordrene å innpasse større lekeplasser

EGNER SEG TIL
Terrassehus og terreng lpassede lavblokker.

KVALITETER
Sørvendt område med gode sol- og utsiktsforhold.
Nærhet l skog og turområder og utviklingsområdet
Sagene seil, gangavstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Område som ligger høyt i terrenget og med
god utsikt. Real vt a , nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Mindre område som ligger mellom to østvendte skrå-
ninger, rela vt bra . Mindre område, øst- og delvis
nordvendt som gir dårligere solforhold på bakkeplan.

EGNER SEG TIL
Punkthus med lite fotavtrykk, der et større antall
boliger får gode kvaliteter.

FORBILDER

Lillevarden
(Lie Øyen arkitekter)

Landenberg
(Peter Kunz Architektur)

Rundeskogen
(Helen & Hard)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Større områder som er delvis sørvendte, lsvarende
ate eller svakt skrånende terreng. Nærhet l skog og

turområder, gangavstand l orden.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm. Begrensetutsikt. Nordvendte områder som
gir begrenset med sol på bakkeplan, men som ligger
høyt i terrenget.

EGNER SEG TIL
Småhus med med lavere utny else, større privat
uteareal på bakkeplan

KVALITETER
Sør- og delvis østvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold, deler med godeutsiktsforhold.

UTFORDRINGER
Rela vt lang avstand l skole, kultur lbud, handels-
senter mm.

EGNER SEG TIL
Kjedete boliger, lavblokk.

FORBILDER

Enebolig Neskollen
(Lie Øyen arkitekter)

Bolsøya klima lpassede
boliger (Rodeo arkitekter)

Skogsnarvegen
(Spor arkitekter)
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F OR SLAG - m u l i gh eter b ol i gsam m en setn i n g

KVALITETER
Områder som ligger høyt i terrenget, i hovedsak sør- og
nordvendte. Svakt skrånende terreng.
Gode solforhold. Nærhet l skog og turområder.

UTFORDRINGER
Områder som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor
normal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur, som barnehage/skole og idre sanlegg, samt
noe handel.

KVALITETER
Sør- og delvis nordvendt område med svakt skrånende
terreng. Nærhet l skog og turområder. Gode solfor-
hold og ligger høyt i terrenget.

UTFORDRINGER
Område som ikke har visuell kontakt med orden.
Skole, kultur lbud, handelssenter mm. er utenfor nor-
mal gangavstand.

EGNER SEG TIL
Tyngre utbygging hvor det kan innpasses sosial infra-
struktur samt noe handel. Er også egnet l småhus,
eksempelvis kjedete boliger.

FORBILDER

Årvollskogen
(Jensen og Skodvin)

Hasle linje
(Dyrvik arkitekter)

Stenbråtlia
(Spor arkitekter)
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F OR SLAG - tem akart l bol i gu tvi kl i n g

Hovedkonsept infrastruktur

Hovedkonsept gang-sykkelveine

Hovedkonsept grøntstruktur

Målpunkter eksisterende og
frem dig
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F OR SLAG -
il l u strasjon spl an
bol igu tvikl in g
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Asker Kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Innspill til kommuneplanens arealdel i Asker kommune-Eiendommer tilhørende Statskog
Glomma AS ved Tofte

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker 2021-2033

Statskog ga innspill til kommuneplanen den 9. september via kommunens egne portal med georeferanse.
Dokumentet som ble lagret på saken da var dessverre ikke det endeligelige innspillet. Innspillet av 9.
september skal derfor erstattes av dette innspillet datert 14. september 2020.

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 som gjelder oråde Delåsen og næringsareal for fiskeoppdrett
Kontaktperson: Kathrine Støm
Adresse:
Telefon:92469283
E-post: KASB@cowi.com

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Legge til rette for etablering av tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris på Tofte samt
etablering av arbeidsplasser på Tofte.

Kort presentasjon av arealinnspillet

Statskog Glomma as har grunnbokshjemmel til eiendommer inntil Tofte sentrum. Arealbruksendring på
noen av disse arealene vil styrke Tofte med hensyn til fremtidig bolig- og næringsutvikling. Slik utvikling vil
kunne bidra til bosetting og arbeidsplasser lokalt på Tofte.

Vår ref.
20/6959-1

Deres ref.
20/1679

Vår dato
14.09.2020

Vår saksbehandler
Øystein Skjelbred
900 39 425, ysk@statskog.no
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Statskog fremmet innspill til rullering av kommuneplanens arealdel til daværende Hurum kommune, og i
vedtak fattet av Hurum kommunestyre den 4.9.2018 fremgår følgende kulepunkt:

Med utgangspunkt i kommunens vedtak i 2018 gir Statskog nå likelydende innspill samt ett nytt innspill.

Beliggenhet og størrelse

Innspillet omfatter følgende områder:
I. Arealinnspill boligformål Området kalt «Delåsen». Arealet utgjør ca. 1100 daa (se figur 1

nedenfor).
II. Arealinnspill næringsformål-fiskeoppdrett. Arealet utgjør ca. 170 daa (se figur 1 nedenfor).
III. Arealinnspill om utvidelse av område som i gjeldende kommuneplan ligger som fremtidig areal for

bebyggelse og anleggsformål. Området kalt «Kulaåsen». Arealet utgjør ca. 575 daa (se figur 2
nedenfor).

Figur 1
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Figur 2



Side 4av 6

Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver
335/1 Statskog Glomma AS
335/4 Statskog Glomma AS
336/2 Statskog Glomma AS

Dagens arealbruk

Områdene er per i dag nyttet til skogbruk.

Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema Hva Avstand Hvordan vil tiltaket

påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer - - -
Biologisk mangfold Oppdrettsanlegg vi

komme nær
naturreservat.

- -

Vassdrag nei
Marka Ja 0 Beslaglegge areal
Strandsonen Nei - -
Matjord Nei - -
Friluftsområder Ja Tett inntil Sandbukta-

Østnestangen
naturreservat

Innspillene vil kunne medføre bedre adkomst og parkering for publikum som skal besøke Sandbukta-
Østnestangen naturreservat.

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand i
km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

800-1500 m

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

2-3 km

Adkomst fra offentlig veg 200-500 m
Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

1000-2000 m

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

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

Avstand til strandsonen 250-1000 m
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Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1200-1500 m, GS må delvis opparbeides

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

600 –2 200 m, GS må delvis opparbeides

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

Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken

påvirkes av fareområder
Ras og skred Noen soner Kan unngås ved

detaljregulering
Grunnforhold Mye bart fjell Aktsomhet mht. radon. For

øvrig ingen negative
konsekvenser

Overvann/flom Overflatevann Planlegging og utbygging må
utføres slik at man unngår økt
avrenning til områder med
eksisterende bebyggelse

Flo Ikke aktuelt

Bebyggelse og utnyttelse

Delåsen vil med gitte forutsetninger kunne gi ca. 500 boliger, Kulaåsen vil måtte utredes nærmere. Mht.
område for oppdrett av fisk vises det til rapport utarbeidet på oppdrag fra Hurum kommune:
Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017 (Vedlagt). Initiativtaker til slik anlegg vil
følge opp med utfyllende dokumentasjon dersom kommunen er positiv til en slik etablering.

Trafikk og adkomst

Det må etableres ny adkomst til samtlige arealer innspillet omfatter. Herunder tiltak mht. skolevei.
Innspillet kalt Delåsen skisserer ny adkomstvei. Tiltakene vil kunne gi bedre tilgang til marka og
strandsonen. Adkomst til strandsonen vil kun gjelde for areal til oppdrettsanlegg.

Terreng

I innspill til boliger i Delåsen og oppdrettsanlegg er terreng omtalt nærmere i eget vedlegg. Kulaåsen vil
måtte utredes nærmere. Se vedlegg.

Tidsperspektiv

Planlegging og utbygging vil pågå i kommuneplanperioden 2020-2033.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser knyttet til infrastruktur mv. er ikke utarbeidet.
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Vedlegg

1. Skjema for innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan, COWI 2017

2. Innspill til kommuneplanens arealdel, COWI 2017

3. Plan Delåsen målestokk 1:10 000

4. Rapport, Mulighetsstudie akvakultur landbasert oppdrett datert 20.12.2017. Rapporten er
utarbeidet av Multiconsult for Hurum kommune.

Med hilsen

Øystein Skjelbred
regionansvarlig eiendom utvikling

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 4

Kopi til:
Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
COWI v/Kathrine Strøm



Asker kommune

Telefon: 66 90 90 90?

E-post: post@asker.kommune.no

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

Areal inn spil l til kommun epl an ens
areal del Asker 2021-2033

HOLMSBU/HOLTNESSTØA
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For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel

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

1.2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Holmsbu Aktiv AS
Kontaktperson: Cato Haugen
Adresse: Norderhaug, Flendalsvegen 298, 2420 Trysil
Telefon: 90 75 75 55
E-post: cato.haugen@chgruppen.no

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 kommuneplanens samfunnsdel

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

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

a. Kommuneplanens samfunnsdel består av 6 satsningsområder, med 28 delmål hvorav
16 av delmålene bygger på FNs bærekraftsmål, og de øvrige 12 bygger på Asker-
delmål. Innspillet svarer spesielt opp satsningsområdet:

i. Bærekraftige byer og samfunn? Delmål: Askersamfunner har bærekraftig og
samordnet bolig-, areal- og transportløsninger som tilrettelegger for smart
samfunnsutvikling. –Asker har 4000 hytter. Kommunen skal ta stilling til
videreutvikling av hytteområder og om det er ønskelig med omgjøring av
hytter til boliger. Omgjøring av hytteområder til boligområder må sees i
sammenheng med kommunens ønskede tettstedsutvikling, reiseliv,
transportbehov og tilgang til nødvendig infrastruktur.

Asker er en attraktiv kommunen å etablere nye næringer. Det skal legges til
rette for lokale arbeidsplasser. Man skal utvikle landbruks- og
reiselivsnæringen

«Asker skal tilrettelegge for et lokaltilpasset næringsliv som bidrar til god
tettstedsutvikling og arbeidsplasser i alle deler av kommunen, bl.a for å
motvirke transportbehov.

Askerkommune skal bidra til å etablere gode møteplasser, sammenhengende
grøntområder og et gjennomgående ski- og turveinett som tilrettelegger for
friluftsliv og aktiviteter både i nærmiljøet, langs kysten og i marka.»

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

a. Arealinnspillet omfatter ikke et område som er definert som et senterområde eller
som et prioritert vekstområde. Holmsbu er markert som nærsenter. Nærsentrene er
servicesentre og møteplasser hvor innbyggerne får dekket sine daglige handels- og
servicebehov. Detaljhandel, servicevirksomheter, barnehager, skoler,
helseinstitusjoner og kulturbygg lokaliseres i senterstrukturen....Holmsbu er markert
som et område der maritim næring/reiseliv innenfor strandsonens muligheter skal
fokuseres på for fremtidig næringsstruktur. Arealinnspillet berører et område som

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Hva er bakgrunnen forog hensikten med arealinnspillet.

Holmsbu hotell og SPA ble bygget i 2003, og har frem til konkursen 1. februar 2019 vært drevet som
et konsept under merkevaren Choice.



Hotellet gikk konkurs i 2009 og 2019. I tillegg var det en teknisk konkurs i mellomtiden hvor aksjene
ble nedskrevet til kr 1,-. Hotellet har gått med underskudd på 3-4 mill pr år til tross for at
profesjonelle eiere og drivere har iverksatt en rekke tiltak både i forhold til reduksjon av kostnader og
økning av inntekter, samt utskiftning av personell.

Konkursene og de store underskuddene underbygger at konseptet ikke fungerer. Hovedårsaken til
dette er at hotellet ikke selv eier noen overnattingsrom. Alle leilighetene i hotellkroppen ble solgt ut
til private i 2003. Alle sjøboder og villaer ble også solgt ut til private i 2003. Parallelt ble det inngått
en privatrettslig avtale hvor eier av leiligheter, sjøboder og villaer pliktet å leie ut seksjonen til
hotellet fra 1. september til 31. mai.

Alle seksjonseiere har selv kunnet benytte egen leilighet, sjøbod eller villa i hele juni, juli og august
hvert år siden 2003. Alle seksjonseiere har også fritt kunnet benytte egen enhet i perioder hvor
seksjonen ikke har vært utleid via hotellet.

Leilighetene har 2-3 soverom, 2 bad, eget kjøkken, egen stue og privat terrasse.

Sjøbodene har 3 soverom, 2 bad, eget kjøkken, egen stue og privat terrasse.

Villaene har 3 soverom, 3 bad, gjestetoalett, eget kjøkken, egen stue og privat terrasse.

De fleste seksjonene er i størrelsen 70-140 BRA. De er derfor av en slik størrelse at de heller ikke
egner seg for utleie som tradisjonelle hotellrom. Alle seksjonseiere står helt fritt til å innrede egen
seksjon innvendig som man selv ønsker, og svært mange seksjonseiere har allerede foretatt
innvendig oppussing og renovering.

Etter konkursen 1. februar 2019 så har ikke eiere av leiligheter, sjøboder og villaer noen plikt til å leie
ut via eier av hotellkroppen og eier av hotellkroppen har ingen rettighet til å leie verken leiligheter,
sjøboder eller villaer.

I praksis så betyr dette at eiere av leiligheter, sjøboder og villaer synes å kunne overholde den
regulerte utleieplikten ved å inngå avtaler om utleie via bookingselskaper som DanCenter,
Norgesbooking etc. Alle seksjonseiere ser også ut til å stå fritt til å sette utleieprisen for egen enhet.

Tradisjonell hotelldrift av de 4.000 kvm hotellkroppen består av, vil utvilsomt kreve et stort antall
tilgjengelige hotellrom for at det skal være mulig å drive økonomisk forsvarlig.

Det er ikke realistisk å inngå et tilstrekkelig antall slike privatrettslige avtaler med eiere av leiligheter,
sjøboder eller villaer.

Konklusjonen er altså at man bør søke å finne en alternativ utnyttelse av de 4.000 kvm i
hotellkroppen i overensstemmelse med Asker kommune.

Anlegget er komplisert når det kommer til eierforhold og rettigheter mellom konkursboet og
seksjonseiere, noe som krever at det må ryddes opp i forhold til:

• Parkering
• Vann og avløp



• Uteområder
• Seksjonering
• Eiendomsgrenser

Konkursboet består av:

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

I gjeldende kommuneplan, er området avsatt til næring og båthavn, angitt som område BN13 og
BBS23. I områder angitt som næringsområder, kan ikke tiltak utføres før de er hjemlet i
reguleringsplan. Næringsvirksomhet skal blant annet sikre virksomheter knyttet til reiselivsnæringen.

Området er i dag regulert gjennom to planer, Holtnes Brygge og Holtnesstøa.

Selve hotellkroppen er avsatt til nærings-turistanlegg og annen service. Øvrig deler av Holtnes Brygge
er satt av til fritidsbolig for selveie. Dette gjelder Villa Holtnes, en tomt ved siden av Villa Holtnes og 5
fritidsboliger som ligger ved innkjøringen til eiendommen.

Med bakgrunn i at det ikke er marked for så store arealer til tjenester som det er tilrettelagt for i
hotellkroppen er det ønskelig å se på muligheten for ombygging av arealene i hotellkroppen til
leiligheter i kombinasjon med et tjenestetilbud tilpasset markedet. Det er også ønskelig å se på
muligheten for å bytte regulering av Villa Holtnes og nærliggende tomt med arealer i hotellkroppen.

Videre kan det synes fornuftig å regulere inn flere seksjoner på P1, slik at man har større grunnlag for
næringsgrunnlag og tjenestetilbud for allmennheten.

Når det gjelder Holtnesstøa som gjelder sjøboder og villaer er det ikke behov for store endringer,
men det kan være fornuftig å se på om regulering bør tilpasses de endrede markedsforholdene.

I forhold til båthavnen så er det marked for å utvide denne slik at man kan tilby flere gjesteplasser og
derav styrke næringsgrunnlaget. Det er også behov for flere faste båtplasser til fritidsboliger som
ligger i aksen Holmsbu – Rødtangen.



2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 30 daa.

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

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).



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



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

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

328/356 (SPA-sameiet) Hotelkropp (snr 1) eies av
Holmsbu aktiv AS, orgnr
925 218 901.

I tillegg 33 hjemmelshaver.

Totalt 34.

328/392 (Brygge-sameiet) 36 hjemmelshavere

328/291 (Felles adkomst/torg) Villa Holtnes AS, orgnr 925 218
960



328/400 (Sandstrand mv) Holmsbu Aktiv AS, orgnr
925 218 901

328/372 (Felles vei inn) Holmsbu Infra AS orgnr
925 218 944

328/401 (Parkering P1) Holmsbu Infra AS orgnr
925 218 944

328/402 (Parkering P2) Holmsbu Infra AS orgnr
925 218 944

328/12 (Villa Holtnes) Villa Holtnes AS, orgnr 925 218
960

2.5 Dagens arealbruk

Hva brukes området til i dag?

Båthavn har fra medio juli vært utleid som faste plasser og gjesteplasser. Det har vært bra belegg til
tross for at man kom sent i gang, da man måtte vente på overtakelsen fra konkursboet.

Sandstranden og gangbrygger har også blitt mye brukt i sommer av både seksjonseiere, leietakere og
folk i nærområdet.

Leilighetene i hotellkroppen, sjøbodene og villaene benyttes av seksjonseiere og leietakere.

Hotellkroppen er ligger «brakk» da det ikke er marked for drift med dagens arealdisponering.

Villa Holtnes ligger også «brakk» i påvente av nærmere avklaring rundt regulering og totaldisponering
for området.



2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Det er registrert
kulturminne i sjø,
som er innenfor
innspillsområdet.

0 m (men i sjø). Ingen påvirkning,
da eventuelle
tiltak i sjø ikke
planlegges i denne
delen

Biologisk mangfold Ingen
registrertinger

Ingen påvirkning

Vassdrag Ingen registreringer Ingen påvirkning

Marka Ingen registreringer Ingen påvirkning

Strandsonen Tiltaket ligger i
strandsonen.

0 m Åpne opp
strandsonen.
Vurdere mulighet
for utvidelse av
båthavn
(gjestehavn) –
eventuelle andre
tiltak. Øvrig
bebyggelse



forutsettes å
beholde ytre
rammer.

Matjord Ingen registreringer Ingen påvirkning

Friluftsområder Strandsone Ønsker å åpne
ytterligere opp

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Gangavstand til Holmsbu: 2,5 km

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Kjøreavstand til Holmsbu: 2,5 km

Adkomst fra offentlig veg Anlegget har tilkomst fra Rødtangenveien

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

Ca 700 m til nærmeste bussholdeplass
v/Trollebogen. Det er ikke opparbeidet
gang-/sykkelvei

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

0 m –strandsonen sørover og anlegget ved
Holmsbu

Avstand til strandsonen 0 m

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

Ikke relevant

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

Ikke relevant

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



Området ligger vakkert til i strandsonen litt i utkant av Holmsbu sentrum. Atkomst til området er via
kommunal veg og båt. Nærområdet forøvrig består i hovedsak av hyttebebyggelse. Planlagt tiltak vil
ikke få virkninger utenfor foreslått areal, ut over at man kan få revitalisert et område som i fremtiden
kommer til å ligge brakk, dersom man ikke får opp aktiviteten i eksisterende bebyggelse.

2.8 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ingen registreringer i
nærheten

Ingen påvirkning

Grunnforhold

Overvann/flom Området ligger nært sjø Ingen påvirkning –da høyder
er etablert for eksisterende
anlegg

Flo Området ligger nært sjø, og er
således berørt av stormflo

Ingen påvirkning –da høyder
er etablert for eksisterende
anlegg

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

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

Det er i dag 69 enheter, med 65 forskjellige eiere. Hotellkroppen er 3.923 BRA. Det er ønskelig å
bygge om arealer i eksisterende hotellkropp til ca 20 nye fritidsboliger uten utleieplikt, men med
utleiemulighet.

I tillegg planlegges det å etablere nye fellesarealer og utadvendt virksomhet. Eksempler på dette er
restaurant, lokaler for kurs/konferanse, kino, treningsanlegg, spillrom, båtplasser, lounger,
aktivitetsområder o.l.
Det er også ønskelig å vurdere muligheter ifht eksisterende parkeringsløsning for P1 slik at man kan
bygge flere seksjoner, som igjen danner et større grunnlag for næring, som også kommer
allmennheten til gode.

Det ønskes også fremover å kunne vurdere utbygging av båthavnen med flere gjesteplasser, faste
plasser og potensiell mulighet for annen næringsvirksomhet.



2.10 Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.

Innebærer arealinnspilletendringer i trafikksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang-og
sykkelvei eller fortau, vesentlig trafikkøkning, endring i adkomstforhold. Berøres skolevei. For
boligområder - er det sikker skolevei fra planområdet til barne-og ungdomsskole.

Det forutsettes å benytte eksisterende infrastruktur, og det er forventet at ny bruk ikke vil påvirke
vegnettet negativt.

2.11 Terreng

Dersom arealinnspillet er utfordrende i forhold til terreng må det legges ved snitt som viser hvordan
tiltaket inkludert adkomst er tilpasses terrenget.

Eksisterende bebyggelse skal beholdes, men planlegges bygget om og endres i bruk. Det er ingen
planer om større terrenginngrep.

2.12 Tidsperspektiv

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

Da tiltaket ligger delvis ubrukt i dag, er det viktig å få avklart ny bruk så snart som mulig. Det vil
derfor opprettes dialog med Asker kommune parallelt med kommuneplanarbeidet, for å vurdere
alternativer for bruk og trinnvis utvikling av området.

2.13 Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?

Nei

2.14 Oppsummering

Anlegget er i dag nærmest fullt ut privatisert i juni, juli og august, dvs. de mest attraktive månedene
for allmenhetens tilgang. Dette skyldes at

• funksjonene rettet mot allmenheten ikke er i drift da det mangler økonomisk grunnlag for
dem, og derved fremstår området ikke som attraktivt,

kombinert med (og delvis på grunn av) at
• seksjonseierne har enerett (kun) i disse tre månedene som følge av dagens regulering og

avtaleverk.

Seksjonseiernes enerett i juni, juli og august hviler på privatrettslig grunnlag og kan derfor ikke
ensidig gjøres om verken av kommunen eller eier av hotellkroppen. Denne begrensede eneretten kan
motivere til større grad av privatisering i de månedene den eksisterer. Skal allmenhetens interesser
sikres må det gjøres noe med grunnlaget for drift av funksjonene rettet mot allmenheten, særlig i de
tre mest attraktive månedene. Gjennom to konkurser er det etablert at driftsmodellen det
opprinnelig ble lagt opp til ikke fungerer. Etter vårt syn er en nærliggende løsning å slippe noe opp på



næringsreguleringen av enkelte av boenhetene (herunder tillate bygging av enheter i hotellkroppen
som ikke har utleieplikt), kombinert med større krav til allmenhetens tilgang. Ved å slippe opp på
næringsreguleringen, vil boenhetene være tilgjengelige for seksjonseierne større deler av året og
bruk av enhetene som helårsdestinasjoner for den enkelte kan da bli mer aktuelt. Det motiverer for
et større omfang av utleie også i sommermånedene. Dette vil være med å underbygge interessen for
fellesfunksjoner både i sommersesongen og utenfor sommersesongen, noe som igjen vil øke
mulighetene for å drive et bærekraftig tilbud som også omfatter allmenheten. Sammen med et godt
regulert tilbud om parkering, gjestehavn og båtplass for allmennheten, kan dette revitalisere stedet
og åpne det opp som en felles destinasjon hvor brukerne både er seksjonseiere og andre. En slik aktiv
sambruk med allmenheten kan dempe en tiltagende privatisering som er skapt av dagens situasjon.
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Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
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Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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
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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 skog-
området 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
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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 og de prioriterte
vekstområdene

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 m2.

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.
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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 Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Nei

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

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

Vassdrag Tofte-elva Tett på Vi kultiverer og
fremhever
kvaliteter

Marka Delvis Tilliggende

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

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

Matjord Nei
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Friluftsområder Delvis Omkringliggende Øker
tilgjengeligheten
til turområder og
tilliggende
støttefunksjoner

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

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 gang-
og 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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Nærområdet

Stort naturpotensiale, og ledige arealer for bebyggelse. Identitetsskapende kulturminner i
nærområdet i form av eldre industrianlegg.

Behov for sosial og teknisk infrastruktur må kartlegges i det videre planarbeidet.

Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde i
området

Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred ja Utredes i det videre
planarbeidet

Grunnforhold ja Utredes i det videre
planarbeidet

Overvann/flom ja Utredes i det videre
planarbeidet

Flo ja Utredes i 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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BRATTA
CA 18 LEILIGHETER
(TERRASSEHUS)
BTA CA 2.700 m2

TERRASSERTE
LEILIGHETER 1 PLAN

SKRÅNINGA
CA 26 BUNGALOWER
BTA CA 2.300 m2

1-2 ETG.

FLATEN OG RABBENE
CA 130 LEILIGHETER
BTA CA 13.000 m2

2-3 ETG.

POLLEN
BOLIG: 20-30 BOLIGER
BTA CA 2000 m2 2
2-3 ETG.

NÆRING: HANDEL,
UNDERVISNING, UT-
STILLING, SERVERING,
VERKSTED, KONTOR
BTA CA 6000 m2 2
1-2 ETG.

MAUDHEIM

POLLEN
NORDRE

POLLEN
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