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Innspill til
kommuneplanens arealdel
2022 - 2034
Gravlund ’stad gård

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 05.09.2020 07:16:11
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill
Hei, ønsker ikke at området rundt Billingstad skole skal brukes til kirkegård. Området er brukt flittig til skilek på
vinteren. Og skal ungene som skal over veien fra skolen til ballbingen bli stående å vente på grav-følge opptil
flere ganger i uken??
Det vil de ikke forstå og det vil skape farlige trafikksituasjoner.
Overgangen mellom skolen og fortauet er trafikkfarlig nok som det er om ikke trafikken rundt også skal øke.
Kan vi ikke få bevare de få grønne areala vi har igjen på Billingstad???
Ikke tror jeg store gravsted er fremtiden heller. Men mindre minne og urnelunder så etterlatte slipper dårlig
samvittighet for mangel på vedlikehold ved gravstedet, men at en samtidig har en fin plass å gå til for å minnes
de døde.

Avsender:
Anne-Lise loland
anneloland@hotmail.com
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 03.09.2020 20:38:29
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill
å bygge en gravlund i et etablert boligområdet er helt uhørt og dere burde skamme dere for å i det hele tatt
foreslå det! Nå som Asker er blitt gigantisk er det masse ledig friareale utover mot Hurumlandet.
Avsender:
Hege Møller
hege.s@hotmail.com
45285849
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Nina Opsahl
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Grenaderveien 9
Telefon: 94857018
E-post: annaninacharlotte@gmail.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

x
x

x

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Når jeg så skiltet noen hadde satt opp på Skustadgata, med bekymringen om gravlund, trodde jeg
faktisk helt intuitivt at det var en fleip. Fordi jeg hadde en forestilling om at grønne friluftsområder
og landbruksarealer var nærmest hellig for Asker kommune. Kanskje derfor forslaget kom opp?
Og jeg kunne heller ikke forstå hvordan det i det hele tatt kunne vurderes å legge en gravlund så
tett opp på boliger, skole og barnehage?Nå er jeg ikke av den mest lettskremte (eller kanskje), men
å ha skolevei langs med, eller utsikt mot en kirkegård/gravlund mørke kvelder eller vinterdager er
skummelt.
Helt saklig mener jeg:
Åstad gård og den dyrkede marken som omkranser gården er et kjært kjennetegn på Billingstad,
det som alle Billingstadbeboere ikke bare setter pris på, men som er en stor del av Billingstad
kulturen, Asker kulturen? Med det mener jeg; å ta vare på og verdsette det grønne, den dyrbare
matjorden, det frodige kulturlandskapet, og samtidig å benytte arealene vinter som sommer til
friluftsområder. Så som det blitt gjort opp gjennom historien.
Det finnes ikke så mye annet å finne på for barn og store her på Billingstad. De minste barna – fra
barnehage alder opp gjennom hele grunnskolen spiller ball rett ved, aker og lærer seg stå på ski på
jordet, sammen med de voksne.

I tillegg er det å gå tur rundt og langs Åstad jordet, og følge med på årets avling, fugler, noen rådyr,
stillhet, ren luft, farger som skifter og føle stressen renne av seg- det er noe jeg nyter og unner også
de kommende LEVENDE generasjonene.
I alle utbygginger som vært her på Billingstad er diskusjonen og bekymringer rundt trafikk og
sikkerhet et hett tema. Med en gravlund rett ved skoleveier og aktivitetsområder for barn vil jeg
tro det blir ytterliggere belastning av vei nettet både på Billingstadsletta og veien opp til skolen.
Nå som Asker blitt større, merk etter at dette forslaget en gang kom opp, må det vel finnes bedre
egnede områder som ikke ligger inneklemt som friluftsområder eller dyrket mark mellom bolighus,
skole og barnehage?

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Nina Opsahl
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Grenaderveien 9
Telefon: 94857018
E-post: annaninacharlotte@gmail.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

x
x

x

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Når jeg så skiltet noen hadde satt opp på Skustadgata, med bekymringen om gravlund, trodde jeg
faktisk helt intuitivt at det var en fleip. Fordi jeg hadde en forestilling om at grønne friluftsområder
og landbruksarealer var nærmest hellig for Asker kommune. Kanskje derfor forslaget kom opp?
Og jeg kunne heller ikke forstå hvordan det i det hele tatt kunne vurderes å legge en gravlund så
tett opp på boliger, skole og barnehage?Nå er jeg ikke av den mest lettskremte (eller kanskje), men
å ha skolevei langs med, eller utsikt mot en kirkegård/gravlund mørke kvelder eller vinterdager er
skummelt.
Helt saklig mener jeg:
Åstad gård og den dyrkede marken som omkranser gården er et kjært kjennetegn på Billingstad,
det som alle Billingstadbeboere ikke bare setter pris på, men som er en stor del av Billingstad
kulturen, Asker kulturen? Med det mener jeg; å ta vare på og verdsette det grønne, den dyrbare
matjorden, det frodige kulturlandskapet, og samtidig å benytte arealene vinter som sommer til
friluftsområder. Så som det blitt gjort opp gjennom historien.
Det finnes ikke så mye annet å finne på for barn og store her på Billingstad. De minste barna – fra
barnehage alder opp gjennom hele grunnskolen spiller ball rett ved, aker og lærer seg stå på ski på
jordet, sammen med de voksne.

I tillegg er det å gå tur rundt og langs Åstad jordet, og følge med på årets avling, fugler, noen rådyr,
stillhet, ren luft, farger som skifter og føle stressen renne av seg- det er noe jeg nyter og unner også
de kommende LEVENDE generasjonene.
I alle utbygginger som vært her på Billingstad er diskusjonen og bekymringer rundt trafikk og
sikkerhet et hett tema. Med en gravlund rett ved skoleveier og aktivitetsområder for barn vil jeg
tro det blir ytterliggere belastning av vei nettet både på Billingstadsletta og veien opp til skolen.
Nå som Asker blitt større, merk etter at dette forslaget en gang kom opp, må det vel finnes bedre
egnede områder som ikke ligger inneklemt som friluftsområder mellom bolighus, skole og
barnehage?

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Kjell Sigurdog Henriette Bringsjord
Ansatteog fremtidige drivere avÅstad gård og impulssenterAS.
Adresse:Skustadgata20, 1396Billingstad
Telefon:98138205
E-post:ksbringsjord@hotmail.com

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

x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Undertegnedeer ansattog bosatt på Åstadgård og er i ferd med å overta driften av virksomhetenpå
gårdenetter foreldre/svigerforeldre,Ivar og YvonneSkjulestad.
Vi oppfordrer til at kommunenstidligere vedtakom gravlundpå Åstadtas ut av den kommende
arealplanen.Vi har følgendeinnspill:

Jordvern/dyrket mark.
Vi synsdet er feil å ta 100-130dekardyrket mark fra Åstadgård.Vi mener jordvernet har fått liten
vekt i Askeri denneog mangeandre sakerde sisteårene.Sett i lys av den pågåendepandemienog
sårbarhetensom lett kan oppståved sviktendeforsyningerfra importert mat, mener vi prinsipielt at
vi må verne om den dyrkbarejorda vi har. Det er en beredskapfor fremtiden.
Da kommunenkjøpte gårdeni sin tid var en av betingelsenefor at den skullefå konsesjon,at
kommunenskullesikre«forsvarliglandbruksdriftav arealene».Dette skullegjøresved at
nabobruket,Bergergård,skulleleie jorden og drifte den. Det gikk ikke mangeårenefør Asker
kommuneomdisponertejordbruksarealenetil gravlund.Dette mener vi er et brudd på den
konsesjonensom ble gitt.
Ved å bruke dyrket mark på Åstadvil dette ogsåpåvirkenabobruketBerger.Det er, så vidt oss
bekjent, ett av to gjenværendebruk (!) i gamleAskerkommunesom fortsatt driver med

melkeproduksjon.De er avhengigeav å produserenok fôr og ha nok beitemuligheterfor å kunne
drive lønnsomt.Forsvinnerarealenepå Åstadvil dette ha stor innvirkningogsåfor nabobruket.

Dagaktivitetstilbudet på Åstad gård
Askerkommunehar de siste15 årenei samarbeidmed Åstadgård (Ivar og YvonneSkjulestad)gitt et
godt og ganskeomfattende tilbud til personermed demens.Her kommer brukerne(8 brukere hver
dag mandagtil fredag)til et levendegårdsmiljømed kuer, sauer,høner mm. Et av de viktigste
virkemidlenefor at de som kommer her trives så godt som de gjør, er å få væremed på stell og fôring
av dyrene.Dersomjordene på Åstadforsvinner,forsvinnerogsåkueneog sauene.Det blir ikke nok
beite og fôr igjen.
Liketrist er det at gårdenog gårdstunethvor brukerneoppleverliv og glede,kommer til å bli
«omringet»av gravstøtter.Der hvor man skalprøveå glemmesykdomog død, -vil man hver dag,bli
påminnet om nettopp dette. Det vil ogsåbli gravfølgerog begravelsertitt og ofte, alt dette rett rundt
gårdenhvor vi driver dagaktivitetstilbudet.Å leggeny gravplasspå Åstadvil forringe
dagaktivitetstilbudetbetraktelig.

Rekreasjonsområdei et stadig mer tettbygd område
Billingstadfortettes mer og mer og vi snakkermed mangesom går tur forbi og rundt gården.Det som
går igjen og igjen i samtaleneer hvor mye de setter pris på området og at det faktisk er gårdsdrift på
gården.Mangesetter pris på å kunnese på å klappekuer og sauerog nyte godt av den gårdsdriften
som er i dag.Stort sett hele året er det 15-20kvigerpå gården,250 hønssom går ute i
sommerhalvåretog opp mot 20 sauerpå beite om sommeren.Det skapertrivsel for ungeog gamle
som går tur i området. Dette vil forsvinnemed gravlundplasser.
Om vinteren kjøresdet opp skiløyperover jordene og veldigmangeav Billingstadsbefolkningbruker
denne muligheten.Mangelørdagerog søndagerer det tett med folk utover jordene. Dette vil
forsvinnemed gravlundplasser.

Med vennlig hilsen Kjell Sigurdog Henriette Bringsjord

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 10.09.2020 20:54:52
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill
Dette er et område som blir brukt mye av både voksne, barn og både dyr og mennesker. Det er til stor
betydning for innbyggerne på Billingstad. Ved å gjøre om så stor areal som det er planlagt til gravlund er et
tap. Hver dag ser jeg barn stopp å se på dyrene og hundeeiere bruker jordene til trening og annen aktivitet.
Det må være et mye mindre område som skal tas til gravlund og ikke alt det som er planlagt.
Avsender:
Christine
christine_haugen@live.com
97523468
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Gravplass på Billingstad
Grunnetbehovforøktgravplass kapasiteti Askerkommune foreslås deti arealdelen for
Kommuneplan 2020-2032 nygravlund lagttil Åstad gård på Billingstad. Forslagetharskapt
sterke reaksjonerblantoss beboere på Øvre Billingstad hvorover300 personerharsignertpå
en underskriftskampanje motforslagetden siste uken.
Om forslagetvedtas vil detinnebære etirreversibeltinngrep i de unike frilufts- og
naturområdene på øvre Billingstad. Økttrafikk vil også redusere trafikksikkerheten for
skolebarna som i dag må krysse etallerede trafikkertgangfeltmellom Billingstad Skole og den
nyanlagte kunstgressbanen.
Billingstad harsetten kraftig veksti antall innbyggere de seneste årene og detforventes en
fortsattkraftig veksti årene fremover. Dette vil medføre etøktbehovforbåde skole- og
friarealersom må tas med i vurderingen førendelig vedtak fattes.
I den foreslåtte planen ergravlunden plassertheltinntil både skole, barnehage og fotballbane
hvorbarna i dag nyterglede avde heltunike frilufts- og naturområdene som omkranserskolen
og barnehagen. Områdetbrukes daglig hvoropparbeidede friområdermed lavvo og bålplass
skapergode naturopplevelserforbarna hvereneste dag. En gravlund så tettinnpå skole og
barnehage erikke noe man ønskerseg.
På vinterstid erområdetetpopulærtfriområde oppkjørte med skiløyperog flotte områderfor
utelek. Mange avbarna som vokseropp på Billingstad tarsine første stavtak på jordene rundt
Åstad Gård. Om forslagetskulle vedtasvil dette frarøve beboere på Billingstad etavde mest
brukte friområdene vi harherpå øvre Billingstad.
Vi forstårbehovetforøktgravplass kapasiteti AskerKommune. Samtidig menervi atdetbør
finnes bedre egnede områderetterkommunesammenslåingen som ikke vil medføre etså stort
inngrep i etlite nærmiljø som Billingstad.
Viktigheten avå ivareta detunike frilufts- og naturområdetpå Billingstad må vektlegges tungt
føren beslutning tas. Vi håperatpolitikerne lyttertil våre innspill og inviterermed dette til dialog
om bevaring avdetunike nærmiljøetvi harpå Billingstad.

Ole Hauge

Innspill l kommuneplanensarealdelfra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
Fyll utdin kontak nformasjon:1.
Navn:Ole Morten Hauge
Eventueltorganisasjon/lag/foreningdu representere:Beboer
Adresse:VestreÅstadvei79
Telefon:90151089
E-post:hauge@google.com

Hvilkettema gjelder di innspill:2.
(lage avkryssing,hvor man kan velgee eller ere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Frilu sområder
Strandsone/ ord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x

x
x

Grunnetbehovfor økt gravplasskapasitet i Askerkommuneforeslåsdeti arealdelenfor
Kommuneplan2020-2032nygravlund lagt l Åstad gård på Billingstad.
Forslagethar skaptsterkereaksjonerblant ossbeboerepå ØvreBillingstadhvor over 300
personerhar signert på en underskri skampanjemot forslagetden sisteuken.
Om forslagetvedtasvil detinnebære et irreversibeltinngrepi de unike frilu s- og
naturområdenepå øvreBillingstad.Økt tra kk vil ogsåreduseretra kksikkerhetenfor
skolebarnasom i dag må krysseet alleredetra kkert gangfeltmellom BillingstadSkoleog den
nyanlagtekunstgressbanen.
Billingstadhar se en kra ig veksti antall innbyggerede senesteåreneog detforventes en
fortsa kra ig veksti årenefremover.De e vil medføreet øktbehovfor bådeskole-og
friarealersom må tas med i vurderingenfør endeligvedtakfa es.
I den foreslå e planener gravlundenplasserthelt inn l både skole,barnehageog fotballbane
hvor barnai dag nyter gledeavde heltunike frilu s- og naturområdenesom omkranser

skolenogbarnehagen.Områdetbrukesdaglighvor opparbeidedefriområder med lavvoog
bålplassskapergodenaturopplevelserfor barnahver enestedag.Engravlundså te innpå
skoleogbarnehageer ikke noe man ønskerseg.
Påvinters d er områdetetpopulærtfriområde oppkjørte med skiløyperog o e områderfor
utelek. Mangeavbarna som vokseropp på Billingstadtar sine førstestavtakpå jordene rundt
ÅstadGård.Om forslagetskullevedtasvil de e frarøvebeboerepå Billingstadetavde mest
brukte friområdenevi har her på øvreBillingstad.
Vi forstår behovetfor øktgravplasskapasiteti AskerKommune.Sam digmener vi atdetbør
nnesbedre egnedeområdere er kommunesammenslåingen
som ikke vil medføreetså
stortinngrep i etlite nærmiljøsom Billingstad.
Vik ghetenavå ivaretadetunike frilu s- ognaturområdetpå Billingstadmå vektleggestungt
før en beslutningtas.Vi håper atpoli kernely er l våreinnspill oginviterer med de e l
dialogom bevaringavdetunike nærmiljøetvi har på Billingstad

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Yvonneog Ivar Skjulestad
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:HalvardTorgersensvei 38b, 1395Hvalstad
Telefon:950 73 055
E-post:skjulestadivar@gmail.com

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

x

x

x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
En stor del av Åstad gård er i nåværende kommuneplan avsatt til kirkegård. Dette er i strid
med en generell høyt prioritert målsetting om bevaring og dyrking av landbruksareal. Denne
målsettingen ble ytterligere løftet fram under behandlingen av plandelen av kommuneplanen.
I tillegg til matproduksjonen har arealene stor betydning som «grønne lunger» i nærmiljøet
for turer, opplevelse av dyr på beite og skiarena for folk i området, ikke minst skole og flere
barnehager. Arealene på Åstad gård har nå så mange livsbejaende funksjoner at
tilbakeføring til LNF- område fra kirkegård må gjøres ved denne revisjonen av
kommuneplanen.
Yvonne og Ivar Skjulestad

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Rina Ihlen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Østre vei 30, 1397 Nesøya
Telefon: 66847121 og 98601288
E-post: rina.ihlen@gmail.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

Gravlund

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Asker kommune foreslår å bygge ned jordet ved Åstad gård til Gravlund. Da Asker kommune fikk
landbrukskonsesjon for området i 1993, var det under forutsetning av at jorda skulle drives. Jorda blir
dyrket i dag. Administrasjonen i Asker kommune skal være et forbilde for innbyggerne, som vi kan
stole på og som skaper tillit. Ved å bryter inngåtte forutsetninger svekkes tilliten og aggresjon
oppstår. Det er trist for oss som er glad i Asker kommune og lover ikke godt for fremtiden.
I år 2020 er det blitt enda tydeligere at matjord i Norge må forbli matjord for fremtiden. Dette må
også Askers administrasjon og politikere respektere. Vi vil ikke gravlegges i matjord! Dyrket mark i
Norge skal benyttes til å produsere mat til dyr og mennesker.
Alternativer. Bærum kommune: Steinskogen gravlund med urnegraver i skogsterreng og
Lommedalen urnelund i bratt terreng. Tromsø kommune: Sandnessund gravlund i naturområde på
Kvaløya. Med befolkningsvekst fortetter vi i sentrum og boligområder. Det kan vi også gjøre på
eksisterende gravlunder i Asker kommune. Den vakre gravlunden rundt Asker kirke har stort
potensial for fortetting uten at stedskvaliteten blir redusert. Hilsen Rina Ihlen

Fra: Marianne Leseth Kinn [marianne.kinn@outlook.com]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 12.09.2020 12:12:52
Emne: åstad gård med jorder må vernes!
Vedlegg: åstad-jordene.jpg; åstad gård.jpg

Hei
Det vises til arbeidet med arealdel til kommuneplanen.
Vi ser med forferdelse at jordene rundt åstad gård planlegges omregulert til kirkegård. Dette er svært uheldig og må stoppes!
Dette er et viktig område med lokalhistorie for beboere i Asker og Bærum.
åstad gård har historie helt tilbake til år 1000. Den gang het gården Oddrstadir.
Rødlåven ligger også her og den har sin egen historie. Området ved Rødlåven er et lite beiteland, og gir et nydelig bilde av Norge med kuer på sommerbeite.
Pedagogisk er dette et bidrag for å få nærhet til matproduksjon og kultur for barn ved Billingstad skole og barnehage, som ligger i umiddelbar nærhet.
Historisk er området en del av den gamle kirkeveien til Tanum kirke.
Kulturlandskapet ved åstad gård er svært vakkert, og det nytes av turgåere hele året. Her ser vi ofte rådyr og annet vilt beite. Se bilder vedlagt.
Dette området må vernes som kulturlandskap, LNF område på samme måte som Bærum kommune har vernet Tanumplatået.
På vinterstid går det langrennsspor over åkeren, og mange barn og nye landsmenn i nærområdet lærer å gå på ski nettopp her.
Området benyttes som en forlengelse av skolegården for Billingstad skole. Billingstad barnehage går turer her.
å bygge ned dyrkbar jord er kontroversielt i en tid da matproduksjonen i Norge heller bør sikres.
Matsikkerhet er et viktig tema i en urolig tid.
Kortreist mat er riktig både for miljø og helse.
Jordene rundt åstad gård kan være et klasserom for elever som trenger å lære om matproduksjon.
Det er et bomskudd at et så viktig område for mange mennesker planlegges omregulert til kirkegård.
Det finnes andre områder som er langt mer egnet til dette formålet!
Dette må stoppes i arealdel til kommuneplanen.

Dette må stoppes i arealdel til kommuneplanen.
Hilsen naboer, og flittige turgåere i Asker og Bærum
Marianne Leseth Kinn og Birger Rikard Kinn

Fra: Per Rune Eknes [skolemag@online.no]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi: debatt@budstikka.no [debatt@budstikka.no]
Sendt: 08.09.2020 14:00:09
Emne: Angående åstad gård og arealplanlegging i Asker kommune
Vedlegg:

Hei! Forsøkte å sende inn høring på at det planlegges gravplass på åstad gård i den nye arealplanen for Asker kommune. Da jeg har Internet explorer så funket ikke det. Derfor
kommer mitt innspill her:
Historie-løst av Asker kommune
Foruten å legge gravplassen til et allerede belastet friluftsområde/bygd, så er det svært historie-løst av Asker kommune å planlegge en gravplass til åstad-området ved
Billingstad. På åstad gård har det vært gårdsdrift siden minst 1300-tallet. Det er ifølge de arkeologiske utgravingene som ble gjort i 2008, funnet materiale helt tilbake fra
Jernalderen. Forskerne mener av den grunn, at det er svært sannsynlig at det var gårdsdrift allerede da. Sannsynligvis er åstad gård dermed en de få gårdene her til lands som
har blitt drevet aktivt i over 1000 år.
Det må derfor være en av våre viktige plikter som levende i det 21-århudredet å bevare dette som et fruktbart område. Dette er i dag et levende grøderikt område, og kan da
ikke med et pennestrøk drepes, og bli satt ut som en gravplass (død) for fremtiden. Det er ingenting bærekraftig med det. Her må planavdelingen gjøre mer en ingeniøroppgaver, for dette er historieløst.
Mvh
Per Rune Eknes
Solstadveien 2
1396 Billingstad
92234847

Innspill l kommuneplanensarealdelfra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
Navn:KariBorgmed familie
Adresse:Tømtebakken35
Telefon:45277424
E-post:kari@ostmo.com

Innspill l forslagom omdisponeringav arealer rundt Åstad gård fra landbruk l gravlund.
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Frilu sområder
Strandsone/ ord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x

x

I arealdelen l nykommuneplanener jordbruksarealenerundt Åstadgårdsa av l gravlund.
Konsekvensutredningen
konkluderermed atdet har begrensedenega ve konsekvenserfor miljø og
samfunnå omregulerelandbruksarealenerundtÅstad gård l gravlund.De e er jeg sværtuenigi.

Bevaringavdyrka og dyrkbar jord
Jordlovensparagraf9 sier at dyrkajord ikke må omdisponeresslik at den ikke er egnet l
jordbruksproduksjoni frem den. Omdisponering l gravlundvil gjøreområdet u lgjengeligfor
matproduksjoni all frem d. De e vil væreveldiguheldig.Jordbruksarealerer en sværtbegrenset
ressursi Norge,og utgjør bare 3,7 prosentavlandarealet(SSB,2017).Det er derfor kny et et strengt
regelverki jordlovenog i plan- og bygningslovenfor å hindre atjordbruksarealblir bygdned l formål
som gjør at arealeneikke lengerkan brukes l matproduksjon.Arealetsom er berørt er 150 dekar,
hvorav95%er dyrkbarmark. Jordadri es økologiskog brukesvariert l blant annet beite, korn, fôr og
husdyr(sau,høns,kyr).

Beredskap
Det er vik g at vi som samfunnhar mulighet l å dyrke opp arealer l intensivmatproduksjoni
perioder der detavulike grunnerer behovfor øktlokal matproduksjon.De e er særligvik g i bynære
områder.Åstadgårder spesieltgodt egnet l de e. Det liggersentralt i te bygdstrøk,og har allerede
en tradisjonog kunnskapnår det gjelder produksjoni småskalai samarbeidmed folk i nærmiljøet.
Mangebeboere,meg selvog ere naboerinkludert, har ha stor gledeavå dyrkegrønnsakeri

parsellhagenpå Åstadgårdi mangeår. De e skaperogsåbegeistringfor turgåerei området.Det vil
liggesværtgodt l re e for en utvidelseavde e konsepteti krise der.

Åstad som ressurs
Skjulestadfamilien har drevet økologiskog variert i mange år på Bergerog Åstad.Reduksjoni deres
dri sarealerantaså må e være l hinder for deresvidere dri smuligheter.De greier å drive i såpass
liten skalaog variert, i stor gradtakket væreat de har lgang l de 150 dekarenemed jord de forvalter
for kommunen.De har ogsåen n kontaktog dialogmed beboernei nærmiljøet.Det er muligå kjøpe
eggfra Åstadpå den lokaleJoker-bu kkeneller ogsådirekte via Reko.Gjennomde 15 årenejeg har
bodd på Billingstadhar jeg ogsåfå kjøpegrønnsaker,kjø og mel. I lleggdriver Åstadgårdet
dagsenterfor dementeog parsellhagesom ligger o l i kulturlandskapet.

Opplevelsesverdi
Billingstadhar et landligpreg, med kulturmiljøet rundt Åstadog de beitendedyrenesom en vik g del
avde e. Dennenær-utsiktener avstor verdi og en sværtvik g del avstedetsiden tet for meg og
trolig mangeavBillingstadsbeboere.Det gir en opplevelsesverdiå ha anledning l å bo te på lokal
matproduksjonder vi bor. Dethar ogsåen pedagogiskverdi, og med barneskoleog barnehagesom
nærmestenabo,så får mangebarn se gårdsdyrog levendematproduksjonhver dag.

Vik g lomme i stadigmer utbygd område
Billingstadhar bli kra ig utbyggeti senereår. Jote ere området bebygges,jo vik gereer detå
beholdeli lu og åpenhet.I den gradnoe avarealet i frem den må omdisponeresbør det
forbeholdesbehovetfor å innpasseen ev.utvidelseskole/barnehage,eller annenvik g nærmiljøfunksjon.Jeghar hørt nevnt mulighet for om Billingstadskolekunnefå anlagten skolehage,noe som
ville vært en unik anledning l å kombineredyrkingavmat med opplevelsesverdiog opplæringi
hvordanmatdyrkes.

Frilu sområdeom vinteren
Åstadjordenehar i dag en vik g funksjonsom nærskiområdesærligfor barnefamilier.Skolenog
barnehagenbeny er ogsåområdet l skileikog aking.Dethar en stor verdi å kunnebæremed seg
skieneog væreute i nærmiljøetuten å kjøre bil l de mer travle markaområdene.Vårebarn kk ha
skienesineståendepå SFOog kk gå på ski når de ønsketde e. I lleggkny er jordene på Åstad
sammenløypene et videremot Bergerog Hvalstadog opp motVestmarka,som muliggjørskitur
videre ut i markauten biltransport.

Alterna ve plasseringer
Det er forståeligat man trenger arealer l gravlund,og atde e kan værevanskeligå nne. Likevel
mener jegat dyrkbarmark ikke kan væreet alterna v. Det nnesvakreeksemplerder skogbeny es,
noe som ogsågir en verdigrammeuten å miste sværtverdifull matjord. Etannetalterna vkan være
mindre plasskrevendegravlunder,som f.eks.urnelunder,i et stadigte ere samfunni frem den.

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Stefan Kernstock
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Åstadryggen 13, 1396 Billingstad
Telefon: 40286394
E-post: Stefan_Kernstock@outlook.com

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
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

X

Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Ang. omregulering til gravlund:
Det bør opprettholdes løype på vinterstid over fra Kjærlighetsstien/Nesbru
Skustadgata/Åstadbakken

til

Arealet avsatt til gravlund virker veldig stort sammenliknet med Tanum kirkegård.
Det bør reduseres og begynnes øst i område
Det anbefales å beholde deler av området forbeholdt for landbruk.
Jeg har hørt hekkende kattugle i området (permanent revir). Disse trives i
halvåpent kulturlandskap og landbruksomruksområder. Arealet rundt Åstad gård
1

er en naturlig bro fra landbruksarealer rundt Neselva og til Stokker/Groset gård
og Tanumplatået. Jeg mener at naturmangfoldet i området rundt naturreservat
Åstaddammen og Neselva kan bli redusert av omregulering til gravlund for hele
området.
Enhver gravlund bør være anlagt i naturnær parkstil og invitere til gåturer osv.
Området er mye brukt til turgåing (både Skustadgata og Vestre Åstadvei).
Utenom vekstsesongen er det turgåere på åkeren og Skiløype om vinteren.
Barnehagen har boltreplass ved kanten av skog (582258.54, 6638283.56). Det
hadde vært bra om området herfra og til Åstad gård kunne beholdes som
landbruksareal.

2

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Svenja Kernstock
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Åstadryggen 13,1396 Billingstad
Telefon: 95835054
E-post: svenja.kernstock@outlook.com

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
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x

x
x

Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Innspill til planlagt gravlund på øvre Billingstad/Åstad:
Nåværende bruksmåte
I dag brukes dette område til landbruk og rekreasjonsområde for befolkningen på
Billingstad og Tanum. Det er forholdsvis stor gang- og sykkeltrafikk langs både
Skustadgata og Åstadveien. Svært mange av våre naboer har hund og pleier å gå
runden forbi Åstad gård og Billingstad skole. Det er en bekymring at dette kan være til
gjensidig sjenanse dersom hundeeierne om noen år ikke lenger går over/forbi et
innmark, men en gravlund.
Når lammene fra Åstad gård er ute på beite, er det ofte at småbarnsfamilier kommer
forbi og ser på lammene. I vår industraliserte verden, bør vi ivareta de gårdene som
1

fortsatt er tilgjengelig for folk flest og der våre barn kan lære hvor maten kommer fra og
hvordan dyr på en økologisk gård lever. Kunne en gravlund ikke legges noe mer
avsides og her heller vektlegges læring/besøksgård/felles dyrking el.l?
Om vinteren er løypa gjennom dette område eneste mulighet for skigåere fra Nesbru og
Billingstad å komme opp i Vestmarka uten å måtte bruke bil. Det er allerede nok trafikk
på Vestmarkveien, så her må denne løypa ivaretas.

Trafikkbildet Skustadgata og Billingstadveien
Det er ikke informert om hvor parkeringsplass til gravlund er planlagt, men for det første
er det trangt på Billingstadveien og gjennomkjøring under togbru ved Billingstad stasjon
ikke forsvarlig med mer trafikk og stadig større biler. Når det nå bygges ut i Dragonveien
og oppe på Tanum, vil trafikkbildet allerede endres betraktelig, men en gravlund vil øke
trafikken enda mer.
Selve Skustadgata er allerede for trang til å passere imøtekommende biler i vanlig fart;
noe som er verre om vinteren, men også belysningen er altfor dårlig. Vi kan ikke ha mer
trafikk på denne veien!
Gravlund - dersom den er anlagt som park med benker, eventuelt lekeplass o.l. kan
tenkes å fungere hvis alternativet var å bygge ut med boliger.
Første prioritet vil allikevel være å beholde landbruksområdene - her trives både
mennesker og dyr (rådyr, ugle++), og det er en av hovedgrunnene til at vi har flyttet hit.

2

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Marianneog JonAndersØsterud
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:Lundekroken20, 1396Billingstad
Telefon:91 33 67 14 (M. Østerud)
E-post:mar.dah@hotmail.com

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

X

X

X

3. Skrivditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:

Høringsinnspilltil kommuneplanfor Askerkommune 2020-2032- arealdelen
Vi visertil høringav forslagtil kommuneplanfor Askerkommune–arealdelen,med høringsfrist15.
september2020.Høringsinnspilletgjelder forslagtil plasseringav ny gravplassfor Askerkommunepå
jordeneved Åstadgård på Billingstad.Forslagettil plasseringer ugunstigav nedenståendegrunner.
DYRKET
MARK
Gravplassener foreslått på et 140 dekarstort områdemed dyrket mark. Dette bør unngåsda slike
områderer en knappressursi Norge.Godmatjord tar århundrerå danne,og Norgehar nasjonale
mål om å bevarematjord. IfølgeLandbruksdirektoratettoppet Askerkommunei 2019listen over
kommunersom omdisponererdyrket og dyrkbarjord til andre formål enn landbruk.Ogi skrivende
stund blir det byggetned dyrket jord på bl.a. VestreBillingstad.
FORTETTING
/ UTBYGGING
I løpet av de siste20 årenehar det foregått en formidabelutbyggingog fortetting på Billingstad,bl.a.
Åstadryggen,Lundekroken,og VestreBillingstadmed over 1600(!) nye boliger. Utbyggingen
medførertotalt sett en tredobling av innbyggertallet,fra ca. 2 000 til over 6 000.

Prosentviser det nok ingenandre områderi Askersom er i nærhetenav dennefortettingen, og da
blir det skjevt om ytterligere ut- og nedbyggingikke kan vurdereslagt et annet sted. Pået punkt
treffes en grensehvor bådemiljøet og bokvalitetenfor innbyggerneforringes.
Videreer Billingstadskolealleredeutvidet ved to anledninger.Dersomjordene skulletape mot
nedbyggingspressetpå
et tidspunkt, bør de i så fall heller planleggesfor utvidelseav skole-og
barnehage-områdetnår behovet melder segi fremtiden, i form av f.eks.bygg,utearealmed evt.
aktivitetsparke.l.
FRILUFTSLIV
OGREKREASJON
Gravplassener foreslått på vakrejorder midt mellom de størstenye utbyggingenepå Billingstadog
ÅstadNaturreservat,samt inngangentil marka.Jordetnærmestgården(det største)og gangveiene
langsjordenebenyttestil kortreist, lavterskelog gratis friluftsliv og egenorganisertaktivitet av
skolen,barnehagenog nærmiljøet.Områdeter på den måten ikke minst en sosialmøteplass.
Billingstadbarnehagebruker 100-meterskogenmye, og den vil måtte gå forbi gravplassenhver gang
den skaltil og fra deresuteområdei naturreservatet.
Med en så eksplosivbefolkningsvekstsom på Billingstad,blir de resterendefriområdeneekstra
viktige å bevare.Corona-pandemienhar dessutenunderstreketviktighetenav tilgjengelighettil slike
friluftsområder.
MILJØOGTRIVSEL
Denforeslåtte gravplassenvil omkranseog pakkeinn Billingstadskole,Billingstadbarnehageog
Billingstadbanen.Besøktil gravplassenog begravelsesseremonier
vil foregåi f.eks.friminutt med
herjing, skrik og skrål.Barnsom skalleke og ha en bekymringsfrihverdagvil måtte oppleve
begravelsesseremonier
på klosshold ukentlig.Det er heller ikke verdig at skolebarnamå lete etter
fotballer blant gravstøttereller besøkendetil gravene.
Jordenehar stor opplevelsesverdimtp. de beitendedyrene,spesieltfor barna.Det vil ikke værelike
hyggeligå gå forbi eller spille fotball ved en gravplasseller parkering,som jorder og beitendedyr.
Ellersdriver Åstadgård et dagsenterfor yngrepersonermed demens.Det sier segselvat det ikke er
ideelt å ha gravplassså nær dette.
TRAFIKK
Med utbyggingenpå Billingstadhar trafikkmengdeni området økt, og vil fortsatt øke en god del. Og
deter kun én tilkomstvei (Billingstadveien)til den foreslåtte gravplass-plasseringen,
da Skustadgata
er stengt med bom. Enfølgeeffektvil dessutenantakeligværeøkt trafikk opp til markaog presspå
parkeringsplassene
der, da skileko.l. sannsynligvisflyttes dit. Forslagetvil med dette medføreøkt
trafikk langsBillingstadveien,og behovfor sikkerhetift. spesieltknutepunktetmellom Billingstad
skole,Billingstadbanenog skoleveienfor veldigmangebarn.
Denforeslåtte plasseringen,som er helt i ytterkant av kommunen,er ogsåugunstigmed tanke på
adkomstog trafikk. Kommunesammenslåingen
i 2020understrekerdette ytterligere, da Askersnye
geografiskemidtpunkt nå er mye lengerunna Billingstadenn før 2020.

IDENTITET
OGHISTORIE
Jordeneer en viktig del av Billingstadsidentitet. Åstadgårdble nevnt alleredei år 1000,og er den
enestegårdenpå Billingstadmed kontinuerligdrift fra vikingtidentil i dag.Ogden røde låven på
Aspelundstår som et minne om det gamleBillingstad.
ASKERKOMMUNESPLANPROGRAM
Det visestil forslagettil planprogramfor arealdelen2020-2032,hvor det bl.a. står at kommunenskal
reduserenedbyggingav dyrket mark, ivareta naturkvaliteter,kulturminner og kulturmiljøer for å
styrkenaturmangfold,friluftsmuligheterog omgivelsenessærpregog identitet, samtbidra til
etableringav godemøteplasser,sammenhengende
grøntområderog et gjennomgåendeturveinett
som tilretteleggerfor friluftsmuligheterog aktiviteter i nærmiljøet.
Dette strider mot å anleggegravplassved Åstadgård.
OPPSUMMERING
Det er nok ned-og utbyggingpå Billingstadnå. Med bakgrunni det ovenståendemå det finnes bedre
alternativertil ny gravplassenn ved Åstadgård. Askerkommuneanmodesderfor om å gjøre en ny
vurderingav plasseringen,som hensyntarbeboernepå Billingstad.

Mvh.
MarianneDahlØsterudog JonAndersDehli Østerud
Billingstad,14.09.2020

Innspill til kommuneplanens arealdel
Navn: Andreas og Camilla Nysterud ved Åstad beboere
Adresse: Vestre Åstadvei
Telefon: 99790179

1. 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

X
X

2. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Viser til forslag til kommuneplanens arealdel der forslaget er å omdisponere dagens
landbruksområde til grav og urnelund på øvre Billingstad.
Som innbygger på Billingstad ble vi oppmerksomme på denne prosessen ved en tilfeldighet og er
overasket over at det legges opp til en omdisponering av store landbruksareal uten at informasjon
har nådd flesteparten av beboere på Billingstad før saken ble belyst i Budstikka.
Som småbarnsfamilie har vi stor glede av dette landbruksområde og er av den klare oppfatning at
kommunen må undersøke alternativ plassering for grav og urnelund basert på følgende:

-

-

-

Det er lagt opp til en omfattende utbygning og fortetting på Billingstad med opptil 2000 nye
boliger. Viktig at det legges opp til attraktive nærområder.
Området brukes av beboere på Billingstad som tur og rekreasjonsområde. Vi ønsker å
fremheve at landbrukslandskapet bør bevares da det gir høy verdi til området, og at området
er populært for rekreasjonsaktiviteter (turer) i nærområdet.
På vinterhalvåret brukes området til vinter og skilek. Dette gjelder spesielt arealene mellom
Vestre Åstadvei, Skustadgata og Billingstad skole. Skiforeningen kjører opp løyper på jordene.
Dette er et tiltak vi har hatt stor glede av. Blant annet har dette medført at vi kan gå på ski
uten å være avhengig av bil.
Billingstad skole og barnehage har stor glede av landbruksområdene i nærheten av
skolen/barnehagen. Området brukes bla til lek og for barnehagen, skidag og SFO.
Forlaget ødelegger for kortreist friluftsliv og barnas naturlige lekeområder. Slik vi ser det er
forlaget et drastisk inngrep i trivselen på øvre Billingstad

-

Arealene brukes i dag til matproduksjon som er under press i kommunen. Her må man gjøre
det man kan for at ikke dette området bygges ned.
Etter at Asker kommune fikk Åstad gård i arv, var det under forutsetning i
landbrukskonsesjonen at jorda skulle dyrkes.
Åstad gård med omkringliggende jorder omkring gir området karakter og er til glede for
innbyggerne på Billingstad.

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Hanne Rolfsen Borg
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:
Adresse: Husarveien 8 b, 1396 Billingstad
Telefon: 97682648
E-post: harobo@online.no

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

x

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Ang. gravlund på Åstad jordene
Jeg mener at gravlund på Åstad jordene ikke er en god ide. Dette sett både ut fra behovet til
en gravlund og sett ut fra konsekvensene for nærmiljøet rundt.
* På en gravlund er det viktig med mulighet for stillhet, noe som er vanskelig her med
barnehage, skole med ball binge og fotballbane rett inntil området.
* En gravlund her vil medføre økt biltrafikk rett forbi barnehage, skole og fotballbane.
* Trafikk til/fra en gravlund vil i alt vesentlig foregå pr bil. Det bør kunne åpne for andre
plasseringer som er mer egnet for adkomst med bil, eks ved gravfølger, folk som er dårlig til
beins, areal for parkering etc.
* Åstad jordene er dyrkbar mark som drives aktivt. Her inngår også husdyr som en del av
gårdsdriften. En gravlund her vil ødelegge en del av barnas viktige læringsmiljø, med et
aktivt landbruk som en viktig del.
* Jordene er viktig tumleplass for barna i området i vinterhalvåret med ski og ake aktiviteter.
Området brukes også av barnehager til tur, aking og ski opplæring og for skolen med
gymtimer og skidager. Framtidig undervisning legger vekt på bruk av utearealer. Disse blir da
«spist opp» av en eventuell gravlund.

Mvh. Hanne Rolfsen Borg

Fra: Berit Koppervik [berit.koppervik@quantafuel.com]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: pmc@selmer.no [pmc@selmer.no]
Sendt: 15.09.2020 13:24:01
Emne: Høringsmerknad: grav- og urnelund på Åstadjordene på Billingstad
Vedlegg:
Kommentar til foreslått ny kommuneplan og endret bruksområde for Åstadjordet fra jorbruksareal til
gravlund.
I den nye arealplanen for Asker, vektlegges blant annet vern av jordbruksareal og tilretteleggelse for
friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene. Ved å omregulere Åstadjordet fra dyrket mark til gravlund
går man på tvers av disse intensjonene og vi ber om at endringen ikke trer i kraft. Med den fortetting
kommunen har akseptert på Billingstad, og legger opp til fremover, bør jordbruksareal, grønne lunger og
tilretteleggelse for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene ikke svekkes, men heller styrkes. Jordet
blir i dag forpaktet av Berger gård og brukes til fôrproduksjon og beite. (Dette er ett av få jorder i østre
del av Asker som fremdeles driftes). Om vinteren brukes området aktivt av lokalbefolkningen og det
myldrer av skole- og barnehagebarn som bruker Åstadjordet til skileik. Etter at Billingstad Vel forbedret
broen over Stokkerelva , prepper skiforeningen nærmiljøløype fra Vestmarksetra via Åstadjordet på
Billingstad og Hvalstad til Sem. Dette gir beboerne i disse områdene mulighet til å spenne på seg skiene
og ha tilgang til hele marka, uten å bruke bil til ett av de vanlige utfartsområdene. Hvis kommunen
mener det er behov for gravlund i østre del av Asker, mener vi kommunen bør benytte utmarksområder
fremfor dyrket mark til dette. Asker kommune har store utmarksområder og man bør uansett ikke
benytte arealer som pr i dag nyttes til jordbruk og om vinteren til friluftsaktiviteter. Blir forslaget
vedtatt, forventer vi at kommunen vil begrense omfanget slik at Billingstad/Hvalstad beholder den
gjennomgående skiløypa og muligheten for skileik for de yngste.

Hilsen,
Berit Koppervik & Per Morten Christiansen
Åstadveien 25
1396 Billingstad

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Eivindog Margaret Skjulestad
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Berger Gård
Adresse: Halvard Torgersensvei 38a, 1395 Hvalstad
Telefon: 97 15 92 35
E-post: eivindskjulestad@hotmail.com

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

X

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

Vi,Eivindog Margaret Skjulestad, eier og driver Berger gård som er nærmeste nabogård til
Aastad gård, hvor hovedjordene på gården er avsatt til gravlund i kommuneplanen. På
Berger gård har vi et aktivt landbruk med melkeproduksjon og tilhørende produksjon av
gras, korn og grønnsaker. I tillegg til egen jord, leier vi rundt 300 daa, inkludert alle arealene
som inngår i gravlunden og som er planlagt bygd ned. Våre merknader kan deles inn i to
punkter:

a) Viktigareal for landbruksdrift

Visynes det er sterkt beklagelig at om lag 100 daa med god produktiv matjord skal
bygges ned. Arealene på Aastad gård har inngått som en effektiv og naturlig del av
drifta på Berger gård, helt fra før Aastad gård ble kjøpt Asker. Dette både for å bevare
matjorda og for å benytte denne som en del av ressursgrunnlaget for Berger gård.
Det er viktig at kommunen ser på helheten av utbygging i dette området i
kommunen. 20 daa god matjord er allerede under nedbygging på Billingstad Vest,
noe som reduserte arealgrunnlaget for Berger gård. En gravplass på Aastad vil

ytterligere sterkt redusere ressursgrunnlaget og muligheten for lønnsom gårdsdrift
på Berger. Med stadig mindre jord å drive, forsvinner grunnlaget for å drive aktiv
landbruksproduksjon i Asker og på Berger gård. Uten muligheten for å benytte
arealene på Aastad som en del av driftsgrunnlaget vil ikke dagens drift kunne
fortsette på Berger. Det vil i veldig liten grad bli mulighet for beiting eller storfe på de
resterende områdene på Aastad, og grunnlaget for melkeproduksjon på Berger vil bli
veldig tynt. Det vil heller ikke være mulig å ha noe dyrehold av betydning på Aastad
gård, da det meste av beiter og arealer er foreslått til gravplass. Berger gård er en av
tre gjenværende gårder med melkeproduksjon i hele nye Asker kommune. Vi mener
det bør ha en verdi å også bevare aktiv husdyrdrift i denne delen av Asker.
Vitenker ideene om å benytte god matjord på Aastad gård til kirkegård er
gammeldags, om ikke død, og det er bare å se til Bærum for å se hvordan kirkegårder
og urneplasser kan opparbeides på bedre måter.

b) Asker kommunes konsesjon for kjøp av Aastad gård

Asker kommune måtte klage helt til Landbruksdepartementet for til slutt å få
konsesjon for å kjøpe Aastad gård i 2003. I sin klage viste kommunen til at de hadde
avtale med Skjulestad på Berger gård om å drive jorda på Aastad. I sin behandling av
saken var Departementet i tvil om avgjørelsen om å gi konsesjon til kommunen ut fra
hensynet til jordbruksarealet. Departementet viste til at det er et mål i norsk
landbruk at den som bruker jordbruksarealet også skal eie det. I sin endelige
behandling av klagen, anmodet Departementet derfor kommunen om å fradele
jordbruksarealet på Aastad til å bli tilleggsjord til nabobrukene. Det kan dermed
argumenteres for at det ligger sterke føringer fra Departementet om at
jordbruksarealet på Aastad skal benyttes til jordbruksformål, og at dette lå inne som
et krav for at Asker kommune skulle få kjøpe eiendommen.

Fra: Jens Haaland [jens.haaland@hotmail.com]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 14.09.2020 13:35:45
Emne: åstad gård
Vedlegg:

Hei,
Kan dere la være å bygge gravplass på åstad? Jeg lærte å stå på ski på det jordet og jeg vil gjerne at andre barn skal få den samme gleden uten at de sirkler rundt en gravlund.
Jeg er ikke noen poet, men det er sikkert en ordsmed som har en finere måte enn meg å si det er litt spesielt å legge gravplassen ved siden av en barnehage.
Så ja. Kan dere finne et annet sted vær så snill?
Takk.
Mvh,
Jens Haaland

Fra: Nina Sandok [sandok03@hotmail.com]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 14.09.2020 10:52:37
Emne: Innspill til arealdel kommuneplan 2020- 2032
Vedlegg:

Til Asker kommune
Innspill til arealdel kommuneplan 2020- 2032

Store jordbruksarealer på åstad gård på Billingstad er tegnet inn som mulig gravlund i
kommuneplanen for Asker 2020- 2032
Dette er i strid med nasjonale mål om bevaring av dyrket mark til andre formål enn jordbruk.

Hvordan kan Asker kommune være bekjent av de høye tallene for omdisponering av dyrket
mark i dag og fortsette å planlegge på denne måten?
Asker ligger i et av landets beste områder for jordbruk og matproduksjon med hensyn til
klima, jordsmonn og jordkvalitet.
Et gårdsbruk på størrelse som åstad gård er en fullverdig gård med stort potensiale for et
levedyktig jordbruk. Bynært jordbruk har også stor betydning for lokalbefolkningen og
mulighet for intensiv og variert drift med høy avkastning. I dag, som tilleggsjord for andre
bønder har den også høy verdi.

Asker kommune må, selv med høyt utbyggingspress og tilhørende arealbehov være med og ta
ansvaret vi har for å sikre matproduksjon i Norge. Grav- og urnelund-behovet kan ikke dekkes
ved å ødelegge dyrket mark og bit-for-bit fjerne grunnlaget for levedyktig gårdsbruk. Her må
annet mindreverdig areal tas i bruk. Med all respekt for hardt arbeid på de små
jordbruksarealene som Norge har, og med klokskap og ansvar for levegrunnlaget til de
generasjonene som kommer etter oss.
Med hilsen
Nina Sandok
Slependen

Fra: Kamal Arora [kar@braathensit.com]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: monica.wadera@accenture.com [monica.wadera@accenture.com]
Sendt: 15.09.2020 14:39:29
Emne: Høringsmerknad - Høring foreslått grav- og urnelund på åstadjordene
Vedlegg:

Ref: Høring foreslått grav- og urnelund på åstadjordene
Hei,
Kommentar til foreslått ny kommuneplan og endret bruksområde for åstadjordet fra jorbruksareal til gravlund.
I den nye arealplanen for Asker, vektlegges blant annet vern av jordbruksareal og tilretteleggelse for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene. Ved å omregulere åstadjordet
fra dyrket mark til gravlund går man på tvers av disse intensjonene og vi ber om at endringen ikke trer i kraft. Med den fortetting kommunen har akseptert på Billingstad, og
legger opp til fremover, bør jordbruksareal, grønne lunger og tilretteleggelse for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene ikke svekkes, men heller styrkes. Jordet blir i dag
forpaktet av Berger gård og brukes til fôrproduksjon og beite. (Dette er ett av få jorder i østre del av Asker som fremdeles driftes). Om vinteren brukes området aktivt av
lokalbefolkningen og det myldrer av skole- og barnehagebarn som bruker åstadjordet til skileik. Etter at Billingstad Vel forbedret broen over Stokkerelva , prepper skiforeningen
nærmiljøløype fra Vestmarksetra via åstadjordet på Billingstad og Hvalstad til Sem. Dette gir beboerne i disse områdene mulighet til å spenne på seg skiene og ha tilgang til
hele marka, uten å bruke bil til ett av de vanlige utfartsområdene. Hvis kommunen mener det er behov for gravlund i østre del av Asker, mener vi kommunen bør benytte
utmarksområder fremfor dyrket mark til dette. Asker kommune har store utmarksområder og man bør uansett ikke benytte arealer som pr i dag nyttes til jordbruk og om
vinteren til friluftsaktiviteter. Blir forslaget vedtatt, forventer vi at kommunen vil begrense omfanget slik at Billingstad/Hvalstad beholder den gjennomgående skiløypa og
muligheten for skileik for de yngste.

Hilsen,
Monica Wadera & Kamal Arora
åstadveien 21
1396 Billingstad

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Birgitte Nordheim Tveter
Adresse: Åstadveien 23
Telefon: 97091120
E-post: bntveter@gmail.com
Navn: Kristen Askjem Tveter
Adresse: Åstadveien 23
Telefon: 92090634
E-post: kristen.tveter@gmail.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

x
x

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Innsigelse til Asker kommunes arealplan: Endring av bruksområde for Åstadjordet fra jordbruk til
gravlund.
I den nye arealplanen for Asker vektlegges blant annet vern av jordbruksareal og tilretteleggelse for
friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene. Ved å omregulere Åstadjordet fra dyrket mark til
gravlund går man på tvers av disse intensjonene og vi ber om at endringen ikke trer i kraft. Med den
fortetting kommunen har akseptert på Billingstad, og legger opp til fremover, bør jordbruksareal,
grønne lunger og tilretteleggelse for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærområdene ikke svekkes, men
heller styrkes. Jordet blir i dag forpaktet av Berger gård og brukes til fôrproduksjon og beite. (Dette er
ett av få jorder i østre del av Asker som fremdeles driftes). Om vinteren brukes området aktivt av
lokalbefolkningen og det myldrer av skole- og barnehagebarn som bruker Åstadjordet til skileik. Etter
at Billingstad Vel forbedret broen over Stokkerelva, preparerer skiforeningen nærmiljøløype fra
Vestmarksetra via Åstadjordet på Billingstad og Hvalstad til Sem. Dette gir beboerne i disse
områdene mulighet til å spenne på seg skiene og ha tilgang til hele marka, uten å bruke bil til ett av

de vanlige utfartsområdene. Hvis kommunen mener det er behov for gravlund i østre del av
Asker, mener vi kommunen bør benytte utmarksområder fremfor dyrket mark til dette. Asker
kommune har store utmarksområder og man bør uansett ikke benytte arealer som pr i dag nyttes til
jordbruk og om vinteren til friluftsaktiviteter. Blir forslaget vedtatt, forventer vi at kommunen vil
begrense omfanget slik at Billingstad/Hvalstad beholder den gjennomgående skiløypa og muligheten
for skileik for de yngste.

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Ivar Gilså
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:
Adresse:KaptGløersensvei 15A,1396 Billingstad
Telefon:974 67 089
E-post:ivar@gilsa.no

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

X
X
X
X
X

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

Viser til gjeldende kommuneplan som avsetter jordene på Åstad gård til formål gravlund –og
forslag om å opprettholde denne disponeringen i kommuneplan for 2020-2032.
Det har vært mye oppmerksomhet rundt saken, der argumenter mot nedbygging av dyrket
mark oppleves å ha vært de mest fremtredende. Jeg antar mange av de andre innspill som
gjelder Åstad gård vil omhandle nedbygging av dyrket mark, så jeg vil heller rette
oppmerksomheten mot
-

Naboskapet en eventuell fremtidig gravlund vil få med eksisterende skole, barnehage
og idrettsplass (Billingstadbanen)
Trafikksituasjonen, herunder kollektivtrafikkdekning
Ødeleggelse av et viktig rekreasjonsområdet for lokalbefolkningen, spesielt vinterstid

Naboskapet med Billingstad skole, Billingstad barnehage og Billingstadbanen
Etter mitt syn er skole/barnehage/idrettsplass og gravlund i direkte tilknytning til hverandre
kanskje den mest uheldige kombinasjonen av arealformål som finnes. Nå er jeg for så vidt en
motstander av å forskåne barn fullstendig fra livets harde realiteter, men barnehagebarn og

barneskolebarn bør kunne få slippe å ha gravfølger –og i verste fall begravelser –lett synlig
fra skolegården og lekeområdene. Likeledes bør mennesker som skal ta etsiste farvel med
sine kjære på gravlunden slippe å ha skolens frikvarter, eller en fotballtrening, som et ufrivillig
«lydspor» i bakgrunnen. Også mennesker som besøker gravlunden i sjokk, dyp sorg eller
ettertanke bør få gjøre det med en ro og verdighet som ikke er mulig å oppnå med
barneskole, barnehage og idrettsplass som naboer. Foreslått plassering av gravlunden vil
således påvirke eksisterende skole, barnehage og idrettsplass negativt, samtidig som
brukerne av gravlunden ikke vil få den ro som man bør kunne forvente et slikt sted.
Jeg må også bemerke at det avsatte området i gjeldende kommuneplan er svært stort(brutto
rundt 150 daa etter min måling på kartet), og så vidt jeg skjønner over dobbelt så stort som
eksisterende gravlund ved Asker kirke. Dersom hensikten er å etablere en «nær-gravlund»
for å betjene området lengst nord i kommunen burde det være mulig å klare seg med et langt
mindre areal for å håndtere behovet i lang tid fremover. I så fall ville det være gunstig å
begrense avsatt areal til gravlund til de rundt 40 daa brutto lengst syd på gården, slik som
vist nedenfor.

Trafikksituasjon
En (stor) gravlund på øvre Billingstad vil uten tvil øke trafikkbelastningen i området betydelig.
Sentrum av foreslått plassering for gravlunden ligger om lag 1,5 kilometers gange fra
Billingstad togstasjon og 2 kilometer fra nærmeste bussholdeplass som betjener Asker
kommune (Billingstadsletta). Det sier seg selv at majoriteten av besøkene til gravlunden vil
skje med privatbil (eller eventuelt taxi). Gangavstand fra offentlig kommunikasjon er alt for
stor for eldre folk (som må antas å utgjøre en stor andel av de besøkende), men også yngre

folk som f.eks skal stelle en grav med planter osv vil trolig velge bil i mange tilfeller.
Billingstadveien har allerede flere trafikksikkerhetsutfordringer, som vil bli ytterligere forverret
ved økende trafikk, blant annet:
-

Krapp og uoversiktlig sving inn under jernbanestasjonen, med smalt fortau på siden
Uoversiktlig trafikkbilde rundt stasjonen (sving med dårlig siktsamme sted som
mange mennesker krysser veien uten fotgjengerfelt)
En lang strekning med fortau kun på én side og mye gang- og sykkeltrafikk av
skolebarn (fra krysset Åstadveien til krysset Dragonveien)
Et fotgjengerfelt rett ved skolen der mange av elevene må passere til og fra skolen –
og også i løpet av skoledagen (til/fra fotballbanen) –og der det hvert år skjer flere
nesten-ulykker

En ny, stor gravlund bør etter mitt syn plasseres et sted der det for store brukergrupper vil
være mulig å komme til med offentlig kommunikasjon, eller i det minste et sted der økningen
i trafikkbelastning ikke får store negative konsekvenser for nærmiljøet. Hvis man likevel
aksepterer å bygge ned dyrket mark, finnes det blant annet landbruksområder på Hvalstad
som har kort gangavstand til både Hvalstad stasjon og bussholdeplass for lokalbuss. Jeg
etterlyser et forslag til plassering av ny gravlund der det er tatt tilstrekkelig hensyn til den
trafikk (kollektiv/gående eller med bil) som kan forventes å komme.

Ødeleggelse av et viktig rekreasjonsområde
En nedbygging av Åstadjordene til gravlund vil ødelegge det som er et viktig
rekreasjonsområde for lokalbefolkningen på øvre Billingstad. Levende gårdsdrift med dyr på
beite skaper et unikt og annerledes miljø i området rundt skolen, som både voksne og barn
setter stor pris på. Likevel er det på vinterstid, når ferdsel over jordene er tillat, at området
har sin klart største verdi for rekreasjon. Mine barn kan ta med seg ski eller akebrettpå
skolen og benytte seg av skiløype og akebakke på Åstadjordene i SFO-tiden eller etter
skoletid. Jordene utgjør også et flott lavterskeltilbud som «skiarena» også for barn og voksne
utenfor skoletiden; svært mange som ellers hadde måttet ta bilen til en utfartsparkering
lenger inn i marka har med skiløypen på Åstadjordene gangavstand til et barnevennlig
skiterreng. Med den foreslåtte størrelse og plassering av gravlund i området vil denne
muligheten for rekreasjon i nærområdet være borte for alltid, og presset på veier,
parkeringsplasser og skiløyper lenger inn i marka vil øke.

Fra: Vistung, Edith Berthelsen [Edith.Berthelsen.Vistung@dnvgl.com]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 15.09.2020 19:49:24
Emne: Innspill til ny arealdel - åstad gård
Vedlegg:

Til Asker kommune
Innspill til arealdel kommuneplan 2020- 2032
I gjeldende kommuneplan er jordene rundt åstad gård bestemt brukt til gravlund.
Kommunen henstilles til å tenke nytt her. Det er lite framtidsrettet og bærekraftig å ta av den lille matjorda som er igjen, og i tillegg utilgjengeliggjøre et mye brukt
friluftsområde, for å gjøre det lettvint å anlegge en gravlund. Det er et oppsiktsvekkende stort område – sammenlignet med gravlunder i omkringliggende områder – og
kommunen bør være seg sitt ansvar bevisst i å komme ned fra pallplassen i konkurransen om å nedbygge mest mulig dyrkbar jord. I Oslo har de allerede begynt å diskutere
andre løsningen for urneplasser, og Asker kommune har nå sjansen til å gå i front også her.
Med vennlig hilsen,
Edith Berthelsen Vistung, Tanum

**************************************************************************************
This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have
received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its
contents is prohibited.
**************************************************************************************

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Magnus Heltne
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Holmen KFUK-KFUM-speidere
Adresse: Åbakken 10, 1336 Sandvika
Telefon: 95473369
E-post: m_heltne@hotmail.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

x
x

x

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
Viser til ny kommuneplan for Asker kommune, nærmere bestemt planene for ny gravlund på
Åstad Gård.

Holmen KFUK-KFUM-speidere er en av Norges største speidergrupper med over 120
medlemmer i alderen 7-60 år, hvorav størsteparten er i alderen 10-15 år. Vi har base i
Holmen Kirke, men har regelmessige møter i nærområdet, og et av våre mest brukte steder
er skogholtet og jordene bak barnehagen ved Billingstad Skole. Dette stedet passer
utmerket for vårt bruk da det er lett å komme til, har en gapahuk og bålplass og har gode
bruksmuligheter.

Slik planene er lagt opp nå vil en ny gravlund legge beslag på alle jordene samt store deler
av skogholtet, noe som vil gå utover mulighetene til å ha gode møter for våre speidere.
Naturreservatet like ved er ikke et godt alternativ da dets vernede status gjør det vanskelig å
ha gode aktiviteter. Jeg har også blitt fortalt at området ble solgt til kommunen med klare
føringer om at det skulle brukes til jordbruk, noe planene om gravlund strider mot. Vi ber om
at arealene for planlagt gravlund reduseres, og som et minimum må nåværende skogsholt
stå urørt.

Fra: øivind Munthe-kaas [oivind.munthe.kaas@gmail.com]
Til: Kommuneplanen [Kommuneplanen@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 14.09.2020 09:36:27
Emne: Innspill fra BIllingstad IF til forslag om regulering av gravlund på åstad
Vedlegg:

Styret i Billingstad IF er negative til planene om en gravlund på Billingstad.
Gravlunden vil medføre en kraftig økning i trafikken som vil passere Billingstadbanen.
Det er allerede stor trafikkbelastning på Billingstadveien og ingen fotgjengerundergang.
Banen er i fullt bruk fra 1630-2100 hver dag samt ofte i helgene. Mange barn løper mellom skolen og banen.
Plassering av gravlund nær banen er lite fordelaktig da barna ofte må gå ut på jordet for å hente baller som går over
ballfangernettet.
En gravlund vil også berøre viktige friluftsområder på Billingstad vinterstid, noe som er negativt for barn i Billingstad
Barnehage og skole. Billingstad IF har tidligere arrangert vinterleker på jordene på åstad og en gravlund vil ødelegge
mulighetene for skileik.
mvh
øivind Munthe-Kaas
Nestleder
på vegne av Styret i BIllingstad IF

Asker Kommune
Sendt digitalt i kommunens løsning for innspill til
kommuneplanen

Billingstad Barnehage SA
Billingstadveien 60
1396 Billingstad

Billingstad, 14. september 2020

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 – Innsigelse til forslag om gravplass på
Åstad Gård
Vi viser til forslag til ny arealdel til kommuneplanen, der det foreslås at jordet tilhørende Åstad Gård
reguleres til gravplass. På vegne av Billingstad Barnehage SA inngis herved uttalelse i saken.
Billingstad Barnehage SA er en foreldreeid barnehage med totalt 84 barn i alderen 0-5 år, fordelt på fem
avdelinger. Barnehagen ligger landlig til ovenfor Billingstad skole og omgis av jordet tilhørende Åstad gård.
Barnehagens styre og samarbeidsutvalg er sterkt imot den foreslåtte plasseringen av ny gravplass i
kommunen. Forslaget kommer til å påvirke nærområdet svært negativt, ikke minst kommer barna i
Billingstad Barnehage til å bli negativt berørt.
Jordet tilhørende Åstad gård er i dag benyttet til dyrket mark, og benyttes aktivt av barna i Billingstad
Barnehage til lek, friluft og læring året rundt. Om vinteren brukes i tillegg jordet aktivt av barna til vinterlek,
herunder skileik. Det vil vesentlig forringe barnas muligheter til lek og utendørsaktiviteter i barnehagens
umiddelbare nærhet, dersom forslaget skulle gå igjennom.
Vi er også bekymret for at økt trafikk på Billingstadveien vil gå ut over trafikksikkerheten for barnehagens
barn på vei til eller fra barnehagen, eller i forbindelse med ekskursjoner.
Endelig er vi bekymret for hvordan barna vil reagere på å være omgitt av døden i form av jevnlige
begravelser, bisettelser mv. på nabotomten.
Vi har forståelse for at kommunen har behov for areal til gravplass, men antar at det i lys av
kommunesammenslåingen bør være tilgjengelige arealer andre steder i kommunen som er bedre egnet.
På denne bakgrunn foreslår vi at jordet tilhørende Åstad Gård heller reguleres som LNF-område.

Med vennlig hilsen
Billingstad Barnehage SA

Anette Balling Sievers-Dalby
Styrets leder
Linn Fossen-Kielland
Medlem av samarbeidsutvalget

Advokatfirmaet Ræder AS
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: John Jakobsen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: FAU ved Billingstad skole
Adresse: Dragonveien 63
Telefon: 97 123 888
E-post: john@imagepeople.no

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

X
X

X - Skole

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt:
FAU ved Billingstad skole vedtok i styremøte 14. september 2020 å komme med innspill til ny
kommuneplan for Asker. FAU stiller seg kritisk til forslaget i arealdelen av Asker Kommunes
Kommuneplan 2020-2 om å legge ny gravlund til Åstad gård på Billingstad. Dette området benyttes
aktivt av skolen, skolens elever og foresatte, både i og utenfor skoletiden. Dette området utgjør også
den eneste gjenstående arealet for skolen til å ekspandere for å møte både nåværende og fremtidige
behov. FAU ber kommunen tenke igjennom konsekvensene av å beslaglegge alle «luften» rundt
Billingstad skole og for all overskuelig fremtid låse Billingstad inne mellom nye boliger og gravstøtter.

Innspill til kommuneplanensarealdel fra Billingstadvel
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:BillingstadVel
Adresse:Nordengveien43, 1396 Billingstad
Telefon:+47994 85 268
E-post:billingstadvel@gmail.com

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

X
X
X
X
X
X
X

X
X

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
Billingstad Vel ble etablert i 1922 og er en upolitisk forening som har til formål å fremme
medlemmenes felles interesser i område og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse.
Vedrørende Billingstad som område, og spesielt planene om gravlund på Åstad gård.
Billingstad er et attraktivt boligområde, og kommunen har tilrettelagt for stor fortetting og
mange store og små prosjekter. Konsekvensen er en stor økning i folketallet. Noe som
mange på Billingstad opplever som utfordrende. Særlig bekymrer man seg over økende
trafikk på småveiene og generelt mindre områder for lek og aktivitet. Det er også et relativt
begrenset aktivitetstilbud på Billingstad, og få tilrettelagte områder for blant annet idrett og fri
lek. Som eksempel kan det nevnes at den nye kunstgressbanen allerede har liten kapasitet.
Billingstad vel mener at fortetting må være gjennomtenkt. Det må være en helhetlig plan, og
kommunen må ta ansvar for å tenke lengre enn bare øke antall boliger uten andre tilbuds- og
infrastrukturtiltak –som kompenserer for flere folk og mer trafikk.
Etter Billingstad vel sitt syn må endringer i arealplanen ta inn over seg økningen i folketall,
flere barn og unge –og særlig hensynta et levende bomiljø. Grønne lunger, områder
tilrettelagt for aktivitet for unge og eldre må prioriteres i et bomiljø som stadig fortettes.
Det er verdt å ta inn over seg Grunnlovens paragraf 104 som blant annet sier:
Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit
grunnleggjande omsyn.

Vi minner om rikspolitiske retningslinjer, punkt 5 b, c og d:
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene:
-er store nok og egner seg for lek og opphold
-gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
-kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og
voksne.
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes
ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller
dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b
ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.
Billingstad Vel vil minne om jordene rundt Åstad gård der det planlegges gravlund fungerer
som fellesareal og friområde, særlig om vinteren. Om vinteren brukes området både av
privatpersoner og skole/SFO jordene til skilek og annen vinteraktivitet, det kjøres også løyper
på jordet når dette er mulig. Dette må hensyntas –og vi vil hevde at både Grunnlovens
paragraf 104 og de rikspolitiske retningslinjene er tydelige på dette kravet. For øvrig vil
Billingstad vel hevde at dette ikke bare gjelder i tilfellet med Åstad gård, men også generelt
for eksempel ved fortetting og følgende av økt folketall, mindre friareal og grøntområder og
økt trafikk.
Noen flere momenter vedrørende Billingstad:
•

Den foreslåtte plasseringen av ny gravlund pakker inn både Billingstad skole,
Billingstad Barnehage og Billingstadbanen. Dette er naturligvis ikke en optimal
plassering for en gravplass, hverken for skolebarn som må lete etter fotballer blant
gravstøtter, eller besøkende til gravene. En gravplass er noe man kjører til fra tid til
annen og således er behovet mindre for å plassere den midt i boligbebyggelse, en
fotballbane og 100-metersskog i nærområdet er noe barn og voksne har glede av
hver eneste dag.

•

I særdeleshet Billingstad Barnehage bruker 100-meterskogen mye og gravplassen vil
nå skille barnehagen og deres uteområde i Åstad Naturreservat.

•

Den foreslåtte plasseringen har også i prinsippet kun én tilkomstvei (Billingstadveien)
da Skustadgata er stengt med bom. Dette er allerede en trafikkert vei og det må
påregnes økt trafikkmengde langs skoleveien ved foreslått plassering.

Generell fortetting på Billingstad
I løpet av de siste 20 årene har det foregått en formidabel utbyggelse og fortetning på
Billingstad, spesielt med større leilighetsprosjekter.
1. Billingatadlia
2. Inga Falsen Gjerdrumsvei
3. Åstadlia
4. Billingsborg

5. Stasjonsbakken
6. Tømtebakken
7. Vestre Berger med over 1600(!) nye boliger
•

Totalt er det de siste 20 år blitt godkjent langt over 2000 nye boliger på Billingstad.
Dette fører til en tredobling av innbyggertallet på veldig kort tid, fra ca. 2 000 til over 6
000. Det er forståelig at Billingstad velges som et område prioritert til fortetning, men
på et punkt treffes en grense hvor det økte presset forringer både miljø og
bokvaliteten for innbyggerne.

•

Prosentvis er det nok ingen andre områder i Asker som er i nærheten av den
fortetningen og da blir det skjevt om en ytterligere fortetning ikke kan vurderes lagt et
annet sted. En så eksplosiv befolkningsvekst gjør de resterende friområdene enda
viktigere og den foreslåtte gravplassen vil f.eks. ligge midt mellom de største nye
utbyggingene og Åstad Naturreservat samt inngangen til marka.

Opprop..

Med vennlig hilsen
[SIGN]

[SIGN]

Egil Steinsland

Henrik Haug Hansen

Leder Billingstad vel

Styremedlem Billingstad vel

Vedlegg: Opprop, 400 har signert opprop mot Gravplass på Åstad gård

14/09/2020

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Nei til ny gravplass på Billingstad
400mennesker har signert dette oppropet.
#Navn

City

E-post adresse

1.
2.

Kristian Schiander
Henriette Andreassen

Billingstad
Billingstad

kristian.schiander@gmail.com
andreassen.henriette@gmail.com

3.

Marius Andreassen

Billingstad

mar.andreassen@gmail.com

4.
5.

Marianne Vik
Hanne Guri Arnø

Billingstad
Billingstad

marianne@klovstad.no
hanneguri72@gmail.com

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Øivind Munthe-kaas
Henrik Hansen
Hege Kluften Tafjord
Gudrun Skretting
Ingvild Frank
Karalus Patrycja
Pawel Karalus
Espen Stien

Billingstad
oivind.munthe.kaas@gmail.com
Billingstad
henrikhaughansen@gmail.com
Billingstad
hege_marlen@yahoo.no
Billingstad
gudrunskretting@gmail.com
Billingstad
ingvildfrank@gmail.com
Billingstad
patrycja.karalus@gmail.com
Billingstad
karalus@online.no
BILLINGSTAD esst_86@hotmail.com

14.
15.
16.
17.
18.

Simen Hovd
Ola Loe Røssum
Anette Gislerud
Daniel Johansen
Camilla Nysterud

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Asker

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

simen_hovd@hotmail.com
olaroessum@hotmail.com
anettegislerud@gmail.com
danielyohansen@gmail.com
camilla.meskestad@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Jeg ikke vil ha gravplass midt i
boligområdet/skoleområdet på Billingstad
Ja
Jeg er svært uenig i at området skal brukes
til gravlund.
Ja
Ja
Jeg signerer fordi jeg synes det er feil å
legge en gravplass så tett opp mot en barne
og ungdomsskole. Alle vi som bor på
Billingstad har store glede av jordene slik
de er i dag.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Det vil ødlegge mesteparten av
grøntarealene vi ser i næromerådet vårt, og
være kjipt/ekkelt for barn som har det rundt
lekeplassene sine. Og ødlegge for aktivitet
og skigåing.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Dato
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
1/30

14/09/2020

#Navn

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse

19. Jon Anders Østerud
20. Hilde Klyve
21. Pia Løchting

Asker
Billingstad
Billingstad

jonado@gmail.com
diamonddasy@gmail.com
pialoech@hotmail.com

22.
23.
24.
25.

stian westerby
Celine Skjerven
Ida Engen
Mads Gullberg

Billingstad.
stian.westerby@gmail.com
Asker
celineskjerven@yahoo.no
Billingstad
ida_eng@yahoo.com
BILLINGSTAD ma.gullberg@gmail.com

26.
27.
28.
29.
30.

Marianne Endrestøl
Ane Viaene Engebretsen
Marija Yri
Henrik Lunde
Christian Walther

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

nanne88@hotmail.com
ane.engebretsen@hotmail.com
yrim@live.no
hendern@runbox.no
christian.s.walther@gmail.com

Billingstad

kine_108@hotmail.com

31. Kine Haaverstad

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Ja
Området burde heller brukes som utvikling
av ny Billingstad skole med idrettsanlegg
eller bevares som det er i dag.
Ja
Ja
Ja
Ja
Denne plassen burde brukes til utbygging
av skole og barnehage. Hvis utbyggingen
på Billingstad skal fortsette i samme tempo
vil denne plassen være nødvendig til dette.
Se på Hvalstad aktivitetspark! Flott anlegg
som treffer en bred gruppe barn og unge.
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Dette er en svært lite egnet plassering og
dårlig utnyttelse av dette arealet. Eventuell
gjennomføring vil ha en betydelig negativ
effekt på skolen, barnehagen,
omkringliggende boligområde og
samfunnet på Billingstad forøvrig.
Kommunen må se etter mer egnede
områder for dette.
Ja

Dato
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07

2/30

14/09/2020

#Navn

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse

32. Lise Spetalen

Billingstad

lisespetalen@gmail.com

33. Daniel Greve Rose
34. Marianne Østerud

Billingstad
Billingstad

daniel.rose@hey.com
mar.dah@hotmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Nei
Argumenter mot gravlund: - svært mye
brukt turområde (veiene rundt) - Skiløyper
på vinteren - Omkranser hele barnehagen
og skolen. - Skolevei til mange barn - lite
trivelig gjennom gravlund - En gravlund vil
automatisk føre til at området blir brukt
mindre og at det blir mer øde for barna som
trenger ågå der. - Det er mange boenheter i
nærområde med særlig stor andel
barnefamilier som har stor glede av de
veldig nærliggende områdene. - Både
barnehagen og skolen har også stor glede
av området ved åstad gård. - De to
gravlunder som er i dag er Østenstad og
Asker. En ny gravlund bør derfor dekke en
annen del av kommunen - typ Dikemark,
Heggedal, Borgen.
Ja
Ja
Jeg er helt enig i at dette området ikke bør
bli gravplass og parkeringsplass, spesielt
med tanke på kortreist friluftsliv og særlig
for barna. Området har høy verdi for
beboerne som sosial møteplass og det er et
vakkert område å gå forbi på tur. Det er
mye historie i området og det er idyllisk
med beitende dyr så nære skole, barnehage
og bebyggelse. I tillegg må det nevnes at
området er dyrket mark, og tall som
Landbruksdirektoratet la frem 2019, viser
at Asker kommune topper listen over
kommuner som omdisponerer dyrket og
dyrkbar jord til andre formål enn landbruk.
Dette er en knapp ressurs i Norge, som tar
århundrer å danne.

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07

3/30

14/09/2020

#Navn

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

35. Gudveig Løchen

1396
Billingstad

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingsta
Tanum

Christina Waale Salomaa
Kari-Anne Sæteren Pedersen
Marianne Eliassen
Leif Welhaven Løchen
jan alexander Ozga
Trine Nodeland

42. Britt Martinsen
43. Beate Bruun

Asker
Billingstad

44. Rune Eknes

Billingstad

45. Ida Munthe-Kaas

Billingstad

46.
47.
48.
49.

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

Sami-Ville Salomaa
Carl Magnus Pettersen
Fridtjof Ask
Ellen Pettersen

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
gloechen@gmail.com
Ja
Jeg og min mann bor på åstad panorama. Vi 2020-09-07
bruker nærområdene /marka,ser barnas
glede og ne bruk av disse. Øket biltra kk
og press på området. Takk til Billingstad
vel for et godt opprop og begrunnelse!
cwsalomaa@gmail.com
Ja
2020-09-07
kariap79@yahoo.no
Ja
2020-09-07
eliassenm@gmail.com
Ja
2020-09-07
lwloechen@gmail.com
Ja
2020-09-07
alex@ozga.no
Ja
2020-09-07
trinenodeland@hotmail.com
Ja
Det vil ødelegge det gode nærmiljøet rundt 2020-09-07
skolen, barnehagen og boligområdet.
bhelma@online.no
Ja
2020-09-07
beate_bruun@hotmail.com
Ja
Ugunstig plassering ved skole, barnehage 2020-09-07
og friområder, det vil bli mindre attraktivt å
bo her.
rune.eknes@gmail.com
Ja
Det skal IKKE bli noen gravplass på Åstad 2020-09-07
gård! Passer ikke inn! Nei Nei Nei!!!
ida.munthe.kaas@gmail.com
Ja
Området er et verdifullt rekreasjonsområde, 2020-09-07
med skiløyper til glede for alle, samt at
skolen bruker området på vinteren. En
gravlund vil øke tra kkbelastningen i
området betraktelig (Fau er allerede
bekymret over dagens situasjon) Små barn
krysser veien alle dager, store deler av
dagen. Det vil måtte bli behov for ere
parkeringsplasser da skolen og barnehagen
trenger de som er idag (dvs ikke ledig i
typisk tidspunkt for urnenedsettelse)
samiville2@hotmail.com
Ja
2020-09-07
carl_magnus_pettersen@hotmail.comJa
2020-09-07
f-ask@online.no
Ja
2020-09-07
epett58@hotmail.com
Ja
Ønsker ikke å ødelegge grøntområder vi
2020-09-07
har her
E-post adresse

4/30

14/09/2020

#Navn
50. Stine Lind-Isaksen

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse
stinegroen@hotmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg er enig i ovenstående

fhpstick@gmail.com
e_lereim@hotmail.com
benedictegravdal@outlook.com
ingunn.liabo.fauske@gmail.com
sigmag@online.no

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

51.
52.
53.
54.
55.

Francesco Hygen Puddu
Endre Lereim
Benedicte Gravdal
Ingunn Liabø Fauske
signe marie galaasen

Billingstadåsen
12c
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
billingstad

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Ola Lind-Isaksen
Stine Aasmundstad
Anne-Lise Loland
Jon Tarjei Kråkenes
Charlott Waller-Eggesbø
Henrik Lereim

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Oslo

lind.isaksen@gmail.com
stine.aasmundstad@hotmail.com
anneloland@hotmail.com
jontarjei@hotmail.com
charlott.eggesbo@gmail.com
henrik_ler@hotmail.com

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

62.
63.
64.
65.

Iris Isabel Quiroga Arkvik
Kaja Hanevold
Cecilie Nordahl
Torill Svendsen

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad,
Asker

irisisabelqa@gmail.com
kajahanevold@icloud.com
cecilie@nordahl.im
svendsentorill@gmail.com

Nei
Nei
Nei
Nei

Billingstad
Billingstad

tovesmenes@outlook.com
randi.mathismoen@gmail.com

Nei
Ja

66. Tove Smenes
67. Randi Mathismoen

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
Jeg ønsker å bevare det unike miljøet Åstad 2020-09-07
gård byr på.
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
Jeg signerer fordi jeg har bodd og oppvokst 2020-09-07
på Billingstad. Foreldre som bor på
Billingstad og fått blokker i bakhagen.
Syntes Billingstad beboerne har gitt nok til
kommune og fylkeskommune nå. Ødelegge
fritidsområder / skiløyper for gravplass når
det er så mye andre steder å ta av i Asker.
2020-09-07
2020-09-07
Ønsker ikke gravplass på hele omerådet.
2020-09-07
Veldig unaturlig å legge en gravplass i et
2020-09-07
boligfelt med barnehage og skole. Utvid
prestegårdsjordene ved Asker kirke.
2020-09-07
Jeg signerer fordi det er feil å legge en
2020-09-07
gravplass i nærheten av en barneskole og
bomiljø hvor mange barn leker og
oppholder seg. Det vil også bli mye tra kk,
noe som gjør området mer utrygt for barna
å være i.
5/30

14/09/2020

#Navn

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse

68. Celine Riise
69. Anne Bernhardt

1396
Billingstad

celineellefsen@hotmail.com
anne_bernhardt@hotmail.com

70.
71.
72.
73.
74.

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

elisabethlmunch@gmail.com
maritgarathun@hotmail.com
olemortenfardal@hotmail.com
larsfuruheim@gmail.com
kristine.dybwad@gmail.com

75. Hege Møller

Billingstad

hege.s@hotmail.com

76. Olav Omtveit

Billingstad

ompei@live.no

77. Marte Innset
78. Gyri Solumsmoen

Oslo
Billingstad

marte@innset.net
gyribs@gmail.com

Elisabeth Lobben Munch
Marit Garathun Næss
Ole-Morten Fardal
Lars Furuheim
Kristine Dybwad

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
Ja
2020-09-07
Ja
Jeg signerer fordi vi har barn i Billingstad 2020-09-07
barnehage og senere skolen, og vi ønsker
IKKE at barna våre skal vokse opp med
stadig påminnelse om død og sorg! Vi vil
heller ikke miste barnas uteområde som
oppfordrer til lek og glede ved å bruke
naturen! De vakre omgivelsene var grunnen
til at vi ville oppfostre barna våre her! Ikke
ta dette fra dem!
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
Jeg signerer fordi jeg vil at barna som
2020-09-07
vokser opp på Billingstad fortsatt skal
kunne gå på ski i nærmiljøet og oppleve dyr
på jordene om sommeren. Dette er
viktigere enn gravplasser!
Ja
Fordi området vil totalt ødelegges av en
2020-09-07
gravlund midt i et etablert nabolag!
Ja
Jeg er ikke nødvendigvis mot gravsted på 2020-09-07
Billingstad, men omfanget av den. Det bør
være et alternativ å ha en buffersone mot
skole, barnehage og bebyggelse
Ja
2020-09-07
Ja
Jeg signerer fordi jeg ikke synes en
2020-09-07
gravplass ved siden av en barneskole,
barnehage eller fotballbane er en god
løsning. Billingstad skole har begrensede
utearealer og fotballbanen er mye brukt
gjennom hele dagen. Dette blir ikke en
verdig løsning for en gravplass. Ser for meg
fotballen komme trillende midt i
salmesangen.
6/30

14/09/2020

#Navn
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City

E-post adresse

79. Silje Sundsfjord
80. Iselin Schøning Kristiansen

Rasta
Billingstad

silje_missbergersen@hotmail.com
iselin.kristiansen@gmail.com

81. Espen Knutzen

Billingstad

espen@torp-fasteners.no

82. Silje Holen

Billingstad

siljeholen@yahoo.no

83. Trude Juel

1395 Hvalatad tr-jue@online.no

84. Ann kristin Andersen
85. Jørgen Cappelen

Billingstad
Tanum

ann.kristin.andersen@jotun.no
cappelendy@gmail.com

86. Ingunn Årby

Billingstad

ingunn.arby@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Det nnes så mange steder å legge en
gravplass enn akkurat på en åker som barna
benytter hver dag på vinterstid og gården
bruker åkeren til å dyrke og å ha beite-dyr!
Ja
Rasering av ski-trase over jordene og inn i
Vestmarka. Stiller også spørsmål om det er
hensiktsmessig å legge en gravplass for nye
Asker så langt vekk som mulig fra der
sentrum i kommunen ligger nå etter
sammenslåing.
Ja
Jeg synes ikke en gravplass skal omkranse
skole, barnehage, fotballbane. Med den
utbyggingstakten som er på Billingstad, bør
områdene avsettes til evt. fremtidig
utvidelse av skole etc. 100-meterskogen til
barnehagen er i daglig bruk og
coronapandemien har understreket hvor
viktig det er å ha slike områder nært
tilgjengelig. Å ødelegge
matjord/friluftsområder for å anlegge
gravplass er veldig lite bærekraftig for en
kommune som påstår å ha dette høyt på
agendaen.
Ja
Vil ikke at god matjord og dyrehold skal
vike for en gravplass. Billingstad er en
fredelig plett hvor mesteparten nå blir
bygget ut.
Ja
Ja
Dette er galskap, legg gravplassen til Sem
eller Solliveien !
Ja
Støtter argumentene som fremkommer og i
særdeleshet bortfall av dyrket mark og
vesentlige friluftsområder.

Dato
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

7/30

14/09/2020

#Navn
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City

E-post adresse

87. Erik Haug Hansen

Billingstad

erh@storebrand.no

88. Siv Lippert

Billingstad

sivbu@hotmail.com

89. Simen Lereim

Asker

slereim@gmail.com

90. Carole Letellier
91. Borgar Døhlen

Billinstag
Billingstad

carole.letellier@gmail.com
borgar.dohlen@outlook.com

92.
93.
94.
95.

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Asker

mats.moksness@gmail.com
riise.aksel@gmail.com
vk@aller.no
katinkaharrison@hotmail.com

Mats Moksness
Aksel Riise
Vilde Kjelling
Katinka Harrison

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Det er helt unaturlig å etablere en gravplass
så tett på bebyggelse, skole og barnehage!
Her må politikerne ta ansvar og nne et
egnet sted! Forslag: Utvid
prestegårdsjordene ved Asker kirke!
Ja
Trist om området rundt barnehage, skole,
fotballbane blir gravplass. Barna bruker
området mye også utenom
barnehage-/skoletid og det er ikke like
hyggelig å møtes på fotballbanen med
gravplass rundt som med beitende kyr. Det
vil gjøre noe med stemningen og mange
barn vil synes det er mindre hyggelig.
Ja
Jeg signerer fordi dette er et idiotisk
forslag.
Ja
Ja
Det fremstår det som veldig kortsiktig av
kommunen å ikke bevare kommunens
områder rundt nettopp skole og barnehage
for fremtidige formål. Det foreslåtte
området ligger meget fordelaktig plassert
både med tanke på rekreasjon og
muligheter for utvidelser av kommunens
tilbud for innbyggrne på Billingstad.
Nei
Nei
Ja
Ja

Dato
2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

8/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

96. Kari Borg

BILLINGSTAD kari@ostmo.com

97. Elisabeth Bredeg
98. Oddbjorn Lona
99. Mimi Swang
100. Marketa Nopova
101. Andreas Nysterud
102. Claus K Larsen
103. Anette Schlichting
104. Patrik Seldal Bakke
105. Lisa Westerheim

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Asker
Sandvika
Billingstad

elisabeth.bredeg@gmail.com
oddbjorn_lona@hotmail.com
mim-sw@online.no
marketanopova@gmail.com
nysterud@gmail.com
claus@g17.no
anette@schlichting.no
patrik@seldalbakke.no
lisawest@hotmail.com

106. Alexander Seldal Bakke

Billingstad

alex@jetpro.no

107. Jo georg Hermann
108. Mona Hystad
109. Pero Teofanovic
110. Jitka Nopova

Billingstad
Nesbru
Billingstad
Billingstad

johermann@hotmail.com
mona.hystad@gmail.com
nopova.jitka@gmail.com
j.nopova@atlas.cz

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg mener det er galt å bruke jordbruksareal
til andre formål. Reduksjon av areal vil
trolig påvirke dagens drift av Åstad/Berger,
som driver variert økologisk med husdyr og
egen fôr produksjon. Arealet tar også
beslag på området som i dag er en ott
parsellhage, som jeg og mange andre har
stor glede av. Jordene rundt Åstad er ikke
minst en svært viktig del av områdets
identitet, og er aktivt brukt av skolen og
nærmiljøet til skileik.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Jeg er glad i dette området slik det er i dag,
og det blir mye brukt av mine og andres
barn.
Ja
Jeg signerer dette for å bevare miljøet på
Billingstad.
Nei
Ja
Ja
Ja

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

9/30

14/09/2020

#Navn
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City

E-post adresse

111. Norunn Steen

1396

norunnsteen@gmail.com

112. Elisabeth Cabrinetti
113. Toril Stien

Billingstad
Hvalstad

cabrinetti@hotmail.com
toril.stien@gmail.com

114. Kjersti Gilså

Billingstad

kjersti.reenaas@gmail.com

115. Anne Grethe Grimsmo
116. Lillian Kråkenes
117. Ole Morten Hauge
118. Aksel Egeland- Foyn
119. Sarah Erin Braathen

1396
Billingstad
Billingstad
Grensefaret 30
Bærums Verk

anne-grethe.grimsmo@cloetta.no
l_solsvik@hotmail.com
hauge@google.com
bianca-e@live.no
saraherinbraathen@gmail.com

120. Lene Ziener

Billingstad

lene.barnefysio@gmail.com

121. Sandra Meskestad

Fredrikstad

sandrameske86@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
Ja
Området ligger midt i boligfelt, brukes
2020-09-07
aktivt av nærmiljøet på sommers- og
vinterstid og ligger tett opp mot barneskole
og barnehage. Området er også matjord
som bør bevares, i tillegg til at området kun
kan besøkes via en allerede tra kkert vei og
forbi barneskolen, fotballbane og
barnehage.
Ja
2020-09-07
Ja
Det å legge en gravplass på en av de grønne 2020-09-07
lungene hvor det er skoler og barnehager i
nærheten må være unødvendig.
Ja
Det er synd å ta områder som i dag brukes 2020-09-07
til fysisk aktivitet/aking/lek på vinteren og
muligheter for skolebarna å gå på ski på
jordet i SFO-tiden eller skidag uten å måtte
avgårde med buss til feks Vestmarksetra
eller Jordbru. Det er trist å bygge ned enda
med dyrket mark. Forlaget vil føre med seg
økt biltra kk, ikke minst da offentlig
kommunikasjon dit er dårlig. Det blir for
langt å gå for spesielt eldre mennesker fra
togstasjonen.
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
Jeg jobber i billingstad barnehage og vi
2020-09-07
bruker friluftsområde hele året!
Ja
Det må da nnes bedre egnede områder i 2020-09-07
store nye Asker enn den lille ubebygde
ekken på Billingstad, helt vest i
kommunen??
Ja
2020-09-07
10/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

122. Bent Andreas Lundby

Billingstad

bent_andreas@hotmail.com

123. Egil Steinsland
124. knut erik Steen

Billingstad
Asker

es@nbf.no
steenknuterik@gmail.com

125. Gaute Steen
126. Andreas Hedlund Møller

Billingstad
Vestre Åstadvei
37
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Nordengveien
48b

veto.sailing@gmail.com
andreas.h.moller@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Det må nnes bedre alternativer til
gravplass hvor man ikke 1) tar av dyrket
mark, Asker kommune er allerede en
versting! 2) tar irreversible beslutninger
som begrenser mulighet for å utvide skoleog barnehageutbygging i et allerede etablert
boligområde med god infrastruktur og
ønske om befolkingsvekst 3) betydelig
forringer barns oppvekstvilkår ved å fjerne
skiløyper og begrense lekeområder 4) øker
tra kk forbi og rundt skole/barnehager 5)
behøver å gjøre begravelsesseremonier
midt i storefri med skrik og barneskrål, og
motsat, oppleve begravelsesseremonier på
ukentlig basis når man kun skal leke og ha
en bekymringsfri skolehverdag.
Ja
Ja
Arealet brukes til fritidsaktiviteter og dette
passer ikke inn med barnehage og
barneskole.
Ja
Ja

sgjoelstad@yahoo.no
kristine.hoegh.omdal@gmail.com
julie.b.nilsen@gmail.com
obrnic@hotmail.com

Ja
Nei
Ja
Ja

131. Amalie Hem

Billingstad

amalielh@hotmail.com

Nei

132. Kaja Sørensen

Billingstad

kaja.soerensen1@gmail.com

Nei

#Navn

127. Siri Gjølstad
128. Kristine Høegh-Omdal
129. Julie Bugge
130. Nicolas Obregon Whittle

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

Dette vil være svært ødeleggende for
nærmiljøet. Dette er rekreasjonsområder for
Barn og voksne i alle aldre.
Jeg mener utbygging av gravplass som
2020-09-07
omringer skole, og bhg ikke bør
gjennomføres.
2020-09-07

11/30

14/09/2020

#Navn
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City

133. Anne Thorstensen

Billingstad

134. Christiane Burmeister
135. Ingeborg Elise Olderheim
136. Kathrine Hvalstad Løken

Bærum
Asker
Billingstad

137. Kristine olsen Moss
138. Helene Vegå
139. Sandy Foyn-Notlanf

1396
Billingstad
Billingstad

140. Julie Nordgård
141. Linda Hellstrand
142. Merethe Østby
143. Line Hvalstad Nilsen
144. Henriette Bringsjord

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

145. Margrete Iversen

Tømtebakken
22
146. Kjell Sigurd Bringsjord
Billingstad
147. Lise Kavlie-Jørgensen Jahr
Billingstad
148. Anne Strandgaard Strandgaard Billingstad

149. Anne Rysstad

Billingstad

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
anne.thorstensen99@gmail.com
Ja
Vi kan ikke bruke matjord til gravplass!
Det ligger både boliger og skole tett inntil
jordene.
chre.burmeister@gmail.com
Ja
ingeborg.elise.olderheim@gmail.com Ja
kathrineloeken@gmail.com
Ja
Jeg signerer fordi jeg synes dette er en
ugunstig plassering av gravplass da det
ligger ved skole, barnehage og friområder.
Når det har vært en kraftig
befolkningsvekst på Billingstad bør
kommunen nne andre mer egnede
området for dette formålet.
olsenmoss@yahoo.com
Ja
helene_vegaa@msn.com
Ja
sandynotland@hotmail.com
Nei
Det egner seg ikke med gravplass rett ved
siden av en barnehage og barneskole.
julieamdal@yahoo.no
Ja
lindahellstrand@gmail.com
Ja
mvassvik@online.no
Ja
linenilsa@hotmail.com
Ja
henriettebringsjord@hotmail.com
Ja
Jeg ønsker ay gården fortsatt kan drives
som gård og dagsenter for yngre demente
margrete.iversen@gmail.com
Ja
E-post adresse

ksbringsjord@hotmail.com
lise@gnistrende.no
anne.strandgaard@gmail.com

Ja
Ja
Ja

anne87_ryss@hotmail.com

Ja

Bevare grøntområde. Beitemark.
Lekeområde for barma våre. Skiløyper.
Akebakker. Der forrettes på Billingstad. Ta
av eksisterende skog som i Bærum. Vakre
Billingstad må for li vakkert

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07

12/30
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City

E-post adresse

150. Nora Futsæter

Oslo

nora.futsaeter@gmail.com

151. Helene Strandgaard

Billingstad

helene.strandgaard@icloud.com

152. Merete Wickmann
153. Steinar Tafjord
154. Arni Nielsen
155. Hege Kongstein

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Oslo

meretewickmann@gmail.com
steinar.tafjord@gmail.com
arni.nielsen@gmail.com
hkongstein@gmail.com

156. Henriette Bringsjord

Billingstad

hbringsjord@outlook.com

157. Alexander Gjersøe
158. Martin Skappel

Oslo
Billingstad

alexander@smfb.com
martin@privatmegleren.no

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Flytter tilbake til der jeg har vokst opp
nettopp for naturen og friområdene for
barn. Ønsker å kunne gi fremtidige
generasjoner samme type oppvekst og
friområder som jeg kk.
Ja
Jordene rundt Billingstad er det som
de nerer Billingstad, dette er grunnen til at
folk faktisk vil bo her!!!! Det skaper fred
og høyner området ekstremt, blir det
gravplass her vil det ødelegge hele
dynamikken på Billingstad det vil ødlegge
Billingstad, dette er ikke greit!!! Alle de
som bor på Billingstad er stolte av stedet,
og dette skyldes en grunn. Jordene, de
fredfulle jordene mine venner i Bærum
synes det alltid er hærlig å komme hit på
grunn av en ting de fredfulle jordene! La
jordene stå! Ta heller å ytt gravplassen til
et mindre fredfullt å nt sted, Billingstad
fortjener rett og slett ikke å få en gravplass,
da blir dette det Billingstad huskes som en
gravplass! Billingstad er n natur og det vil
ødelegge den ne naturen ved å plassere en
kirkegård her. Værsåsnill ikke gjør det
Ja
Ja
Ja
Ja
Jeg er oppvokst på Billingstad og har en
sterk tilknytning til stedet.
Ja
Jeg ønsker at gården fortsatt skal kunne
drives og at det skal være tilbud som
dagsenter for yngre demente
Nei
Ja

Dato
2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
13/30
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City

E-post adresse

159. Marthe Hanestad Aksnes

Billingstad

martheaksnes@gmail.com

160. Therese Browne Olsen
161. Ingeborg Høgsæt
162. Victor Opsahl
163. Henriette Eriksen
164. Stein Tore Klungland

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

theresebrowne@hotmail.com
ingeborg.hogsat@dnb.no
opsahl.victor@gmail.com
henrietteae@gmail.com
stklung@gmail.com

165. Marianne Welhaven Løchen
166. Lise Storaker

Oslo
Billingstad

mloechen@gmail.com
lstoraker@yahoo.no

167. Linn Opsahl

Grenaderveien linnopsahl1@gmail.com
9
Billingstad
christian@lilleboe.no
Billingstad
knuta13@yahoo.no
BILLINGSTAD tonjesem@gmail.com
Billingstad
linn_fossen@hotmail.com
Billingstad
kjerstilangeland@gmail.com

168. Christian Lillebø
169. Knut andreas Nyberg
170. Tonje Sem Myklebust
171. Linn Fossen Kielland
172. Kjersti Langeland
173. Kyrre Kielland
174. Nina Modahl

Billingstad
1396
Billingstad

kyrre_kielland@hotmail.com
ninam@ncmm.uio.no

175. Kai Schröder
176. Hege Bøckmann
177. Petter Danielsen
178. Julie Mørkås
179. Cathrine Kastet
180. live pedersen

Billingstad
Billingstad
Slependen
Billingstad
Billingstad
billingstad

kai.schroeder@insead.edu
hege.boeckmann@gmail.com
keepete@gmail.com
julie_morkaas@hotmail.com
cathkey@hotmail.com
livesmeh@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Vil bevare område rundt åstadgård som
kulturminne
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Som lærer ser jeg at skolens muligheter til
arbeid med kroppsøving og friluftsliv
forringes kraftig.
Nei
Ja
Fjerner friområde for voksne og barn, både
sommer og vinter, tar bort matjord.
Ja
Jeg ikke ønsker gravplass rundt skolen på
Billingstad.
Nei
Mot planene av ny gravplass
Ja
Ja
Nei
Ja
Jeg signerer fordi jeg støtter Billingstad vel
sin argumentasjon helt og holdent her.
Ja
Ja
Jeg er sterkt i mot at matjorden vår benyttes
til slike irreversible endringer. Gravlund
kan bygges på andre steder, eksempelvis
skogtomt.
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja

Dato
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

14/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

181. Kine Norum Johannessen

Billingstad

kine.johannessen@gmail.com

182. Åse Klungland

Biilingstad

aase.klungland@budstikka.no

183. Camilla Myhre
184. Denise Signell
185. Janne Hanekamhaug

Billingstad
Billingstad
Billingstad

camillamyhre@hotmail.com
dsignell@hotmail.com
jhanekamhaug@yahoo.no

186. Ellen Langfoss
187. Kjersti Wilhelmsen
188. Espen Rosendal

Billingstad
Billingstad
1396

ellcath@hotmail.com
wilhkje@gmail.com
erosendal@hotmail.com

189. Inger Sæbø

Slependen

insaeb@gmail.com

190. Christina Violet Butler
191. Eirik Homme
192. Andreas Arnø
193. Kato Helgheim

Oslo
Billingstad
Billingstad
Billingstad

christina.violet.butler@gmail.com
u2facit@gmail.com
andreas@tryggavnatur.no
kato.helgheim@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
Ja
Jeg signerer fordi vi skal ytte inn i
2020-09-07
Dragonhøyden neste høst, og vi ønsker
overhodet ikke en gravlund som nabo til
oss selv eller til skole, fotballbane og
barnehage som våre barn kommer til å
benytte.
Ja
Jeg signerer fordi jeg vil at skolebarn og
2020-09-07
barnehagebarn fremdeles skal kunne leke,
ake, gå på ski og orientere i skogen og på
jordet!!!!
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Nei
Det planlagte området er for stort, i forhold 2020-09-07
til omgivelsene. Det kan medføre en
endring av Billingstad som et nabolag. Er
ikke negativ til gravlund, men omfanget i
dette området. Men det viktigste er at man
regulerer bort matgjord fra området. Er det
ikke mulig i Asker kommune å nne et sted
uten god matgjord? Eller veier skogværn
mer enn værn av matgjord?
Ja
2020-09-07
Nei
2020-09-07
Ja
Jeg signerer dette da vi ytter til
2020-09-07
Dragonveien neste år for å komme nærmere
barnehage og skole. Vi ønsker IKKE å ha
en gravplass så nærme barnehage, skole og
lekeplass.
Ja
Jeg signerer pga plasseringen, ifht skolen 2020-09-07
og barnehagen.
Ja
2020-09-07
Nei
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
15/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

194. Espen Hamre

Bekkeveien 3B, espen111@msn.com
1396
Billingstad

195. Gunn Berit Kullebund

Billingstad

gunnkullebund@gmail.com

196. Helene Skogholt
197. Tim Ervik
198. Christine Mueller
199. Lina Dimmen
200. Dag Fergestad
201. Mats Mueller
202. Inger Thrane
203. Eirik Strand
204. Ina Jahr

Oslo
Nesøya
1341
Oslo
Jordbær veien 3
Slependen
Billingstad
Billingstad
Billingstad

helene.skogholt@gmail.com
tim.ervik@gmail.com
hem_christine@hotmail.com
lina.dimmen@hotmail.com
fergestad@gmail.com
matsmuellern@gmail.com
inger.thrane@gmail.com
67strand@gmail.com
inajahr@hotmail.com

205. Odd Einar Gigstad
206. Reidar Lavik

Åstadbakken
Billingstad

oegigs@icloud.com
reidarl@hotmail.no

207. Marius Berntsen

Billingstad

mariusberntsen81@hotmail.com

208. Freweini Weldeghebriel
209. Hilde Gjerde Dideriksen

Billingstad
Billingstad

freweiniw@gmail.com
hildelgjerde@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Har to barn som skal begynne på
Billingstad skole i 2021 og 2024. Området
hvor det er planlagt gravlund er et
fantastisk friluftsområde for barn og
voksne, og det er ikke andre tilsvarende
muligheter i nærheten.
Ja
Jeg ikke ønsker at nærområdet til skolen og
barnehagen skal være en kirkegård. Det
hindrer nærmiljøet å bruke naturen
samtidig som det hemmer barnehagens og
skolens mulighet til å drive med
pedagogiske aktiviter rett utenfor slik som
er unikt i dag.
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fordi vi ikke vil ha gravplass ved siden av
skolen
Ja
Ja
Se til Øverland i Bærum, en ott og verdig
gravplass. I nye store Asker er det sikkert
mange lignende områder utenfor
fortettinger og dyrket mark som med fordel
kan benyttes.
Ja
Kirkegård har ingen ting å gjøre som
nærmeste nabo til en barneskole.
Ja
Ja

Dato
2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
16/30
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City

E-post adresse

210. Anne-Karin Larsen
211. Ida Fabritius Thorsrud
212. Caroline Hanssen

Billingstad
Billingstad
JAR

annekarin79@hotmail.com
idathorsrud@hotmail.com
caroline_hanssen@hotmail.com

213. Ragnhild Næss
214. Andreas Ruden Pettersen
215. Helle Tangevald - hansen
216. Johanne Allum Pedersen
217. Astrid Terjesen
218. Ivar Huiitfeldt
219. Anders Nesheim

Bærums Verk
Billingstad
Billingstad
Asker
Billingstad
Billingstad
Grenaderveien

rhn@multiconsult.no
a@limegreen.no
helle@tangevald-hansen.no
johanne.allum@hotmail.com
astrid_terjesen@yahoo.no
rohui@online.no
andernes@gmail.com

220. Sara Rose
221. Monica Nesheim

Oslo
Billingstad

sara@sararose.no
monica.borgund@gmail.com

222. Roar Lereim

Billingstad

roar@digitall.no

223. Brede Slåtten

Billingstad

brede.slaatten@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Ja
Særdeles ugunustig plassering av
gravplass!
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Jeg er helt enig med oppropet, dette vil
forringe områder som brukes daglig av
barna i området. I tillegg er det snakk om
dyrket økologisk mark som er foreslått
brukt som gravplass.
Ja
Ja
Jeg tilslutter meg det som står i oppropet
Men vil også nevne et siste viktig
argument, nemlig at man har tenkt til å
fortrenge verdifull matjord. Det må være
mulig å nne et sted der dette ikke er
nødvendig?!
Ja
Det å bruke planlagt område til gravplass
rett ved en barneskole fremstår lite
gjennomtenkt. Utvid heller Asker Kirke sin
gravplass eller bruk et usjenert skogområde
slik de har klart i Bærum, Steinsskogen.
Ja

Dato
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07

2020-09-07

17/30
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City

E-post adresse

224. Wenche Myhre

1396

wenche.myhre@askeroppm.no

225. Shannon Fisherkeller
226. Torstein Lind-isaksen
227. Henan Li
228. eirill steen

Billingstad
Billingstad
billingstad
åstadlia18

s sherkeller@gmail.com
torstein.lind-isaksen@hotmail.com
henan225@gmail.com
eirill.steen@gmail.com

229. Elin Pelin
230. Mikael Knopp
231. Pernille Setsaas

Billingstad
Billingstad
Nesbru

elinljohansen@hotmail.com
mikael.knopp@gmail.com
pksetsaas@gmail.com

232. Roar Meidal
233. Kamal Arora

Billingstad
Billingstad

rmeidal@hotmail.no
iamkamal@yahoo.com

234. Berit Kveim
235. Nils Breines
236. Mette Gro Eilertsen

Billingstad
Billingstad
Åstadbakken,
Slependen
Billingstad

beritkveim@hotmail.com
nilsbreines@yahoo.com
mgeilert@online.no

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg syntes det blir trist for barna på skole
og barnehage å leve med sorg og
gravleggelser/gravfølger hver dag.
Friområde fpr de yngstes barnelek/skileg
går tapt, dyrkbar mark går tapt.
Nærområdet mister verdifult vinterlek
område.
Ja
Nei
Nei
Ja
Lite langsiktig med tanke på skolen og
barnehagen med omkringliggende områder,
da de vil trenge mer areale og plass i takt
med utbygging og fortetting på Billingstad.
I tillegg er store deler av området verdifult
og viktig for skileik og friluftsaktiviteter
om vinteren. Gravplassen båndlegger altfor
mye areal ifht hvor tett det er bebygget på
Billingstad.
Ja
Ja
Nei
Bruker området mye ved tur. Selv oppvokst
på Billingstad, og har mange nære som bor
der.
Ja
Ja
Jeg er imot fordi dette området ligger for
nær skole og barnehage og blir brukt av
barna til ski og naturvandring.
Ja
Ja
Ja

kristin.narum@gmail.com

Ja

#Navn

237. Kristin Prøitz Narum

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Dyrket mark bør bevares og brukes til
matproduksjon.

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
2020-09-07
18/30
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City

E-post adresse

238. Ida Bernhardt
239. Madeleine Lagerström
240. Jan Petter Fredstad
241. Mads Hopland
242. Levi Lippert

Oslo
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

idabernhardt@gmail.com
madeleinelagerstroem@gmail.com
jpetter_4@hotmail.com
mads.hopland@gmail.com
lingebre@hotmail.com

243. Elin Graae Linnestad

Billingstad

elin.graae.linnestad@mfa.no

244. Johan Kyllingmo

Asker

johankyl@hotmail.com

245. Reidun Eidsvig
246. Morten Langvik
247. Marit Guttormsen

Billingstad
Billingstad
Billingstad

reidun.eidsvig@gmail.com
mortenlangvik@hotmail.com
maritgutt@yahoo.no

248. Marius Yri
249. Ingvild Blom-Høgestøl
250. Ellen Klemsdal-Le Borgne
251. Heidi Larsen

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Slependen

marius.yri@gmail.com
ingvild.hogestol@gmail.com
klemsbo@online.no
heiditlarsen@gmail.com

252. Antoine Philippart

Åsløkkveien 69 philippart.antoine@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
Nei
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
Jeg syntes Asker kommune har bedre steder 2020-09-07
å ta av enn å bruke Åstad gård sine jorder.
Tror ikke det var hensikten når kommunen
arvet gården.
Ja
Jeg ønsker å bevare de otte landlige
2020-09-07
omgivelsene vi har på Billingstad og i
Asker. Dette er til glede for både
mennesker og dyr. For mye av grøntarealer
i asker blir skrotet til fordel for utbygging
og fortetting. Dette er i ferd med å ødelegge
det som er vakkert med Asker generelt.
Ja
Ønsker ikke gravplass rundt barneskolen. 2020-09-07
Detter er også skiløyper og akebakker vi
bruker på vinterstid
Ja
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
Dette otte området bør kunne brukes til
2020-09-07
aktiviteter og lek.
Ja
2020-09-07
Nei
2020-09-07
Ja
2020-09-07
Ja
Helt feil plassering! Både tra kk og
2020-09-07
miljømessig er dette totalt skivebom.
Ja
2020-09-07

19/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

253. Anne Irene Løvald

Billingstad

enna@hotmail.no

254. Line Sletvold
255. Jørn Mikalsen
256. Kathrine Haavardsholm

Billingstad
Billingstad
Billingstad

lisletvold@gmail.com
jorn.mikalsen@videonor.com
kch@bjor.no

257. Janne Korsvold
258. Christian Trender

Billingstad
jckorsvold@me.com
Billingstadåsen christrend@hotmail.com
29b

259. Beate Nordal

Billingstad

beate.nordal@gmail.com

260. Kristina Mitrikeviciute
261. Erik Nyheim

Billingstad
Tømtebakken
6B
Billingstad
Asker
Høvik

almondpies@yahoo.com
erik.nyheim72@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg mener at Asker nå må slutte å bygge
ned verdifull matjord. Med en så sterk
fortetning av Billingsatd som kommunen
har lagt opp til, må de grønne lungene
vernes. Skiløypene på jordet er dessuten
ittig brukt både av Billingstad skole og
småbarnsfamilier i nærområdet. Nå har
Billingstad over ere år tatt sin del av store
utbyggingsprosjekter i Asker og fått
betydelig økt tra kk. Det er nok nå.
Ja
Ja
Er svært enig i punktene ovenfor.
Ja
Det er problematisk å omdisponere matjord
til gravplass og en generelt lite egnet
plassering.
Ja
Ja
Omfanget av foreslått gravlund er altfor
stort. Nedbygging av nærskogen til
barnehagen med naturverdier og
nedbygging av matjord der Asker
kommune allerede er verst i hele Norge er
ikke greit. Foreslått areal må i det minste
reduseres betraktelig og trekkes unna skole,
barnehage, boliger, idrettsplasser og
Rekreasjonsområder.
Ja
Jeg ikke ønsker at gravplassen skal
øderlegge for skole, barnehage og
naturstier. Samt økt tra kk på Billingstad.
Ja
Ja

ma.lin@live.no
linn.rosenborg@gmail.com
jahr.mads@gmail.com

Ja
Ja
Nei

#Navn

262. Malin Helgetveit
263. Linn Rosenborg
264. Mads Jahr

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Dato
2020-09-07

2020-09-07
2020-09-07
2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
20/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

265. Åsa Occhiuto
266. Andreas Bendigtsen
267. Diana Krotkiewska
268. Mirella Hoelstad
269. siw linnea poulsson
270. Mari Børretzen

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Nesbru
Billingstad
Billingstad

occhiuto.asa@gmail.com
andreasbendigtsen@gmail.com
updkn@yahoo.com
mirella.hoelstad@gmail.com
siw.linnea.jansen@gmail.com
mari.borretzen@gmail.com

271. Emilie Hansen
272. Birgit Boge
273. Rikke Hagen
274. Ada Njerve

Oslo
Billingstad
Oslo
Billingstad

emilienaess97@gmail.com
birgit.boge@hotmail.com
rikkehagen97@hotmail.com
anjerve@yahoo.com

275. Wenche Hebo

Billingtad

wehebo@gmail.com

276. Elise Manin

Slependen

elisemanin@gmail.com

277. Thomas Manin
278. Liv Butler
279. Tine Løken
280. Cathrine Dyrberg
281. Margarita Medina
282. Per Rune Eknes

SLEPENDEN
Åstadryggen
Billingstad
Billingstad
Hvalstad
Billingstad

tlmanin87@gmail.com
livbutler@outlook.com
tine.loken@gmail.com
cathrine.dyrberg@gmail.com
familienmedina@hotmail.com
skolemag@online.no

283. Petter Steen-Hansen

Asker

pettersh@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Nei
Upassende sted å ha gravplass.
Nei
Ja
Ja
Ja
Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare
fantastiske friområder til lek for barna på
Billingstad og et aktivt jordbruk med
gårdsdrift også barna har stor glede og
nytte av
Ja
Ja
Ja
Nei
Dette liker jeg ikke i det hele tatt! Ved
Tanum kirke funker det mye bedre.
Ja
Jeg signerer fordi jeg mener vi har nok
gravplasser. Jeg mener det er tid for
forandring og at kremering er rette veien,
bruker mindre arealer enn det brukes i dag.
Ja
Jeg signerer for jeg ønsker å ivareta barnas
bruk av nærområdet
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Verneverdig område
Ja
Åstad gård er historisk gård som skriver
seg tilbake minst til middelalderen, kanskje
tidligere. Det er vår plikt å holde gården
som et produktivt område, og ikke en
gravplass.
Ja

Dato
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08
21/30
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City

E-post adresse

284. Janne Børretzen

Hvalstad

jborretzen@gmail.com

285. Emanuel Bjurulf
286. Rune Morken

Bergen
Billingstad

emanuel.bjurulf@gmail.com
rune.morken@online.no

287. Nina Mauritz-Hansen

Billingstad

nina.mauritz-hansen@sweco.no

288. Michelle Sandmæl

Billingstad

mifoto@mac.com

289. Cathrine Thomsen
290. Siri Kristoffersen
291. Anette Sievers-Dalby

Billingstad
Billingstad
Billingstad

cath.thomsen@hotmail.com
siri.kristoffersen@gmail.com
anette.b.sd@gmail.com

292. Ida Asdøl
293. Mikkel Asdøl
294. Lise Ekrheim

Billingstad
Billingstad
Billingstad

idavibeke@hotmail.com
mikkel.asdl@gmail.com
lise.ekrheim@online.no

295. Trygve M Gravdahl
296. Janne Krogh

Billingstad
Billingstad

trygve@gravdahl.com
qqjakr@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg ønsker at kulturlandskapet rundt Åstad
gård skal bevares for framtida og for
framtidige barn og skoleelever ved
Billingstad barnehage og skole.
Ja
Ja
Det eneste friareal på som er igjen på
Billingstad blir spist opp av gravplasser.
Ligger i et fortettingsområde og mere folk
kommer til. Vi trenger disse jordene til
rekreasjon, lek og aktiviteter.
Ja
Jeg signerer fordi området allerede er
presset med tra kk og igangsatt utbygging
gjør at det vil øke. En gravplass vil øke
dette ytterligere.
Ja
Jeg er nabo til Åstad Gård og det er ikke
infrastruktur til gravplass her, det er ikke et
passende sted å ha gravplass og vi må
bevare den dyrkbare jorda som er og ikke
bygge overalt rundt skoler og barnehager.
Ja
Ja
Ja
Jeg signerer fordi en gravplass vil ødelegge
gode beiteområder for dyr, lekeplass for
mine barn i både barnehage og SFO
(Skolen), skiløyper og fritidsområde året
rundt. Og det vil føre til økt tra kk til
Billingstad, som ikke har gjennomkjøring.
Ja
Ja
Særdeles lite gjennomtenkt forslag.
Ja
Jeg signerer fordi jeg mener matjord må
bevares.
Ja
Ja

Dato
2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08

2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08
2020-09-08

22/30

14/09/2020
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City

E-post adresse

297. Lars Petter Revheim

Asker

lars.revheim@gmail.com

298. Jonas Molvig

Billingstad

jonas.sanne.molvig@gmail.com

299. Anders Øvreberg

Billingstad

anders@ovreberg.com

300. Thor Korsvold
301. Anette Urhamar
302. Jens Andreas Pettersen
303. Lise Backer
304. Heidi Kopperud

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

thorkk@online.no
anette.urhamar@gmail.com
jens.andreas.pettersen@gmail.com
lise.backer.n14@gmail.com
heidi.kopperud@visolit.no

305. Tone Hofsli
306. Lisbeth Mella
307. Arne Mella

Billingstad
Billingstad
Billingstad

tone.hofsli@gmail.com
lisbethmella@hotmail.no
arn-mell@online.no

308. Gjermund Bjordal
309. May Karlsen.
310. Joakim Kolstad

Billingstad
Billingstad.
Billingstad

gjermund.bjordal@online.no
may.k.karlsen@gmail.com
joakim.kolstad@gmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
Dato
con rmed
Ja
Dette er et dårlig forslag, ruinerer gode
2020-09-08
oppvekst vilkår for barn!
Ja
Jeg signerer fordi jeg føler dette kommer til 2020-09-08
å skape en negativ innvirkning i omerådet.
Gravplads er ikke det vi vil ha rundt
barnene våre.
Ja
Jeg signerer fordi jeg mener det er feil sted 2020-09-08
for et gravsted.
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08
Ja
Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde et 2020-09-08
lokalt jordbruk og friarealer til barneskole
og barnehage som ligger inntil området. Jeg
er bekymret for økt tra kk og nner det
unaturlig å klemme inn en gravplass i et
allerede tett bebygget område. Gravlunden
skal tilhøre Holmen (Asker), men man
velger et område helt på grensen til Bærum
når det nnes store områder å ta av i Asker
kommune. Ber dere innstendig om å
vurdere andre plasseringer.
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08
Ja
Jeg signerer for å beholde gårdsdrift,
2020-09-08
matjord og nærmiljø. En gravlund med
skole og barnehage som nærmeste naboer
er en dårlig ide!
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08
Ja
2020-09-08

23/30

14/09/2020

#Navn

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse

311. Rita Marie Øvrevik

Billingstad

rmdahl@gmail.com

312. Benedicte Allum Pedersen
313. Gry Amundsen
314. Marit Hovi
315. Helene Sletvold-Hansen
316. Anette Orsten
317. Anders Juell
318. Helene Haaheim
319. Eivind Skjulestad
320. Francisca Moreno
321. Knut Aanonsen
322. Elisabeth Nagell
323. Momina Alalwani
324. Anja Kingdon
325. Liv Ingeborg Blekkerud

Asker
Billingstad
Billingstad
Billingstad
OSLO
Dragonveien 22
Billingstad
Hvalstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

benedicte.allum@hotmail.com
grygasiaveli@gmail.com
marit.hovi13@gmail.com
helenesle@hotmail.com
anetteorsten@gmail.com
anders.juell@gmail.com
helene.haaheim@gmail.com
eivindskjulestad@hotmail.com
fmoreno@online.no
knut.aanonsen@gmail.com
elisabeth.nagell@gmail.com
momina-alwani@hotmail.com
anja@kingdon.no
liv.ingeborg76@gmail.com

326. Cecilie Attramadal
327. Hege Kristin Olsen
328. Arild Jansen

Billingstad
Billingstad
Billingstad

cecilie@attramadal.no
hko@getmail.no
arild_jansen@hotmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Da vi yttet til Billingstad var det mye
grøntområder/friområder, det var noe av
sjarmen og det som gjorde det hyggelig å
bo på Billingstad.Med all utbyggingen som
har vært i området har mye av dette blitt
påvirket og denne fortetningen gjør at det
snart ikke er like attraktivt å bo her
lenger!Hvis det i tillegg kommer en
gravplass rundt skole/barnehage og
områdene rundt, områder som blir hyppig
brukt av barna så forsvinner lysten til å bo
her!
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Viktig med landbruk
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Dette vil være et enormt inngrep i
livskvaliteten til alle beboere på
Billingstad, da dette ødelegger absolutt alt
av friareal på Billingstad samt at siste rest
av jordbruksareal rundt oss forsvinner.
Ja
Ja
Ja

Dato
2020-09-09

2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09
2020-09-09

2020-09-09
2020-09-10
2020-09-10
24/30
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#Navn
329. Karianne Mayer
330. Christina Pedersen
331. Siv Madsen
332. Karolina Dam
333. Odd-Einar Hjortnæs
334. Reyhan Dag Kolstad
335. Thomas Næss-Andresen
336. Maria Obregon-Whittle
337. Thomas Tryde

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

City

E-post adresse

Slependen
Billingstad
Asker
Billingstad
Asker
Nesøya
Billingstad
Billingstad
Billingstad

karianne.mayer@gmail.com
christina.pedersen@hotmail.com
skmad@online.no
karolina.w.dam@gmail.com
o-ehj@online.no
dagkolstadreyhan@gmail.com
thomasfna@gmail.com
atomica20@hotmail.com
thomas.tryde@outlook.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Området er unikt i at det er gåavstand for
mine barn til skog og mark, og gjør
områdene rundt skole og barnehage
attraktive og helsebringende. Å ta bort slike
områder er en oppfordring til at barn skal
holde seg inne, og at vi foreldre heller skal
ta bilen til uteområder lenger unna de
gangene vi skal ta med barna ut. Barns
helse og livskvalitet bør prioriteres. Når
man snakker om at vi må tåle fortetning, så
bør de eksisterende gravplassene i
kommunen heller effektiviseres/fortettes
slik det gjøres i enkelte land, rabatt ved
kremering, urner plassert vertikalt i høyden.
Fullt mulig å gjøre uten å ta bort
muligheten for en verdig sorg for de
etterlatte. Det er bare å se til ere land
sørover. Min aske kan godt spres av vinden
den dagen jeg er borte, i visshet om at jeg
ikke har tatt noe fra mine barn.

Dato
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
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City

E-post adresse

338. Tako Lootsma

Billingstad

tako@lootsma.dk

339. Unni Sørensen
340. Per Espen Ødegaard
341. Cathrine Bjordal
342. Bjørnar Carlsen

Billingstad
sorensenunni@gmail.com
1396
pelle@peo-agenturer.no
Billingstad
cathbjordal@gmail.com
BILLINGSTAD bjo-ca@online.no

343. Kyrre Lind-Isaksen
344. Peder Bogen
345. Guri Pande-Rolfsen

Billingstad
Billingstad
Billingstad

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

kyrrelindisaksen@gmail.com
pederbogen@yahoo.com
guri.panderolfsen@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Jeg signerer fordi plasseringen ødelegger
nærområde, forhindrer utbygging av skole
og barnehage, ødelegger matjord som også
brukes til skilek av skole, barnehage og
nabolaget, det har allerede blitt så tett på
Billingstad på det siste, Skustadgata tåler
ikke enda mere tra kk,... hva med jorda
nord fra Asker kirke? Mye matjord å ta
dere som ikke ligger midt i befolket
område.
Ja
Ja
jeg signerer
Ja
Ja
Dette er et område som er mye brukt til tur,
rekrasjon, løptrening og mye brukt av
barnehagen og skoleklasser. Jordene er
også livsvilkårene til de på Åstad gård.
Store og små har også gleden av å bli kjent
med dyrene på gården. Impulssentret på
gården er et samlingspunkt for lett demente
som også er med på stell og mating av
dyrene på gården. For oss som har hund er
det nt å gå tur sammen med hunden å nyte
det vakre grønne område. Åstad området er
en grønn lunge for oss som bor der, så vær
så snill ikke ødelegg dette for oss .
Ja
Ja
Ja

Dato
2020-09-10

2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10

2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11

26/30
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City

E-post adresse

346. erik lie olsen

Billingstad

er-lie@online.no

347. Anne Grete Lingsom
348. Erik Johan Tvedt
349. Madelene Gingred
350. Kasper Botker

Billingstad
Asker
Billingstad
Billingstad

anling@online.no
erik@aex.no
madde_gingred@hotmail.com
kasper167@hotmail.com

351. Ingeborg Johanne Gjerdrum
352. Espen Reinemo
353. Torunn Marie Sørlie
354. Stefan Johansson
355. Frederikke Bøtker
356. Christine Haugen

Vettre
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Bærun
Billingstad

ingeborg.gjerdrum@hotmail.com
reinemo.espen@gmail.com
torunnms@yahoo.no
stejo780@gmail.com
frederikke.botker@outlook.com
christinehaugen93@gmail.com

357. Carl Otto Nagell
358. Sigurd Larsen
359. Gro Jahren

Modum
Billingstad
Billingstad

co.nagell@gmail.com
sigurd-larsen@outlook.com
gro.jahren@gmail.com

360. Gunn Berit Schütz
361. Marius Her ndal Haakonsen
362. Anne Grete Her ndal

Billingstad
Oslo
Billingstad

gunnberitschutz@gmail.com
mariushaakon@yahoo.no
annegreteher ndal@hotmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Ja
I tillegg til nevnte argumenter er jeg
prinsipielt imot å bruke dyrket mark til
annet enn nettopp det. Videre er jeg
prinsipielt imot gravlund og gravferd da det
er mer arealkrevende enn f.eks. en
minnelund. Den foreslåtte plasseringen er
på et område hvor det er mye grunnfjell
under tynt jordsmonn og vil derfor kreve
store inngrep.
Ja
Ja
Det er viktig!
Ja
Ja
Jeg signerer fordi gravplassene kan yttes
til områder hvor det ikke allerede er tett
bebbyggelse
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Jeg bor på Billingstad og synes det skaper
et hyggelig miljø med gårsdadriften der. Og
like rå bruke jordene som tur muligheter.
En gravlund over dette vil ødelegge dette
Nei
Døde trenger ikke matjord
Ja
Ja
Jeg signerer fordi det er viktig å
opprettholde jordbruksjord, både for
næring, rekreasjon (dyrking til eget bruk)
og som beredskap.
Ja
Ja
Ja

Dato
2020-09-11

2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11

2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11

2020-09-11
2020-09-11
2020-09-12

2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
27/30
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City

E-post adresse

363. Mads Her ndal Haakonsen
364. Marina Haakonsen
365. Helene Andersen
366. Antje Barsch
367. Nina Fjeld

Oslo
Oslo
Billingstad
Asker
Billingstad

madshaakon@yahoo.no
marinahhaakonsen@hotmail.com
hmandersen87@gmail.com
antje@barsch.no
ninafjeld@outlook.com

368. Guro Heimli
369. Victoria Zina Løkkeberg
370. Torjus Olsen
371. Anette Hatlevik

Hvalstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

guroheimli@hotmail.com
victoria_zk@outlook.com
tower_of_inspiration@hotmail.com
groanette@hotmail.com

372. Emilie Lavik
373. Terje Steinkjer
374. Fritjof Røed
375. Marion Børresen
376. Grethe Frodahl
377. Bete Stub Aune

Åstadveien 7
Billingstad
Oslo
Asker
Billingstad
1396
Billingstad
Billingstad
Billingstad
Hvalstad

emilielav@hotmail.com
terje.steinkjer@broadpark.no
fritjof.roeed@gmail.com
mboerresen@gmail.com
gfrodahl@online.no
bente.stub.aune@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Ja
Ja
Nei
Dyrket mark skal ikke bygges ned.
Ja
«Alt til det beste for barna» vil ikke
stemme med Asker kommunes planer om
plasseringen av gravlund ved skolen og
barnehagen.
Ja
Ja
Dette ødelegger bomiljøet.
Ja
Nei
Helt uaktuelt å ha en gravlund ved skolen
til barna våres. Sjokkerende forslag.
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ta ikke dyrket mark!

hilde.storaker@gmail.com
hakonbo92@gmail.com
lenaouryves@hotmail.com

Ja
Ja
Ja

johannefd94@gmail.com
bengtsso@gmail.com
suzannebjorneboe@gmail.com

Ja
Ja
Ja

#Navn

378. Hilde Storaker
379. Håkon Bondevik Ødegård
380. Yves Le Naour

381. Johanne Dølvik
Billingstad
382. Niklas Bengtsson
Asker
383. suzannebjorneboe@gmail.com Billingstad,
Bjørneboe
Norway

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Matjord bør vernes. Min kiste skal ikke
ødelegge for fremtidige generasjoner.

Dato
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12

2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
2020-09-13
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City
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384. Nina Winsnes

Asker

nina-winsnes@getmail.no

385. Turid Ekrem
386. Per Enge

Billingstad
Hvalstad

turid.ekrem@gmail.com
perenge@live.no

387. Hans-Herman Fischer
388. Knut Engh
389. Erik Birch-Aune
390. Sondre Follesø
391. Mattis Raustøl
392. Håvard Løkensgard

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Oslo
Billingstad
Billingstad

hans-herman@hotmail.com
k.engh@online.no
erik.birch.aune@gmail.com
sondre.follesoe@gmail.com
mattis.raustol@gmail.com
hloekens@hotmail.com

393. Vigleik Løkensgard

Billingstad

viglok@outlook.com

394. Cathrine Lindbom

Billingstad

cathrine.lindbom@gmail.com

395. Magnus Heltne

BIllingstad

m_heltne@hotmail.com

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

Email
Comment
con rmed
Nei
Nå er det nok utbygging i dette området!
Både skole og barnehage trenger området
til frluftsaktiveteter, lek og generell
utfoldelse. En gravlund her ville være
direkte malplassert og forringe området for
alle som aktivt bruker det. Nå må
kommunen tenke seg om og forstå at her er
det viktigere å ta hensyn til de levende enn
de døde.
Ja
Ja
Dette er et område, med store
sammenhengende frilufts arealer og
områder barn og voksne bør ha til å bevege
seg i. Det er allerede blitt utbygd mer enn
nok allerede.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Jeg ønsker ikke at Asker kommune skal
fjerne dyrket mark. I tillegg synes jeg
området er alt for stort og det fjerner masse
skog som barnefamilier og skolen bruker.
Synes dette er en trist og unødvendig ting.
Det må nnes bedre området som kan
brukes for dette.
Ja
Tar for mye dyrket mark. Burde nt la seg
gjøre å lage en n plass i mere ulendt
terreng med å koble sammen minder
områder med gangveier ol.
Ja
I et område med høy grad av fortetning må
grøntområder og jorder bevares.
Ja

Dato
2020-09-13

2020-09-13
2020-09-13

2020-09-13
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14

2020-09-14

2020-09-14
2020-09-14
29/30
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City

E-post adresse

396. owe oeng

BILLINGSTAD ow o@online.no

397. Håvard Grande Urhamar
398. Tor Inge Eriksen
399. Hanne Sogge
400. Astri Lerheim

Billingstad
Billingstad
Billingstad
Billingstad

https://www.opprop.net/signatures_print.php?petition_id=286390

urhamar@gmail.com
toringe.eriksen@gmail.com
hanne.sogge@gmail.com
astrilereim@gmail.com

Email
Comment
con rmed
Ja
Dyrket mark skal man holde i hevd. "Nye"
Asker har mye plass som sikkert kan
opparbeides til nye gravplasser.
Ja
Ja
Nei
Nei

Dato
2020-09-14

2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14

30/30

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Jørn Mikalsen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Holmen IF Langrenn
Adresse: Vogellund 22, 1394 Nesbru
Telefon: 91 71 55 55
E-post: jorn.mikalsen@videonor.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

Gravlund

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

«Styret i Holmen IF Langrenn er negative til planene om en gravlund på Åstad gård/Billingstad.
Flere av våre medlemmer som sogner til Billingstad melder tilbake at jordene på Åstad gård blir brukt
aktivt til skilek, skitrening og andre skiaktiviteter både på skole og fritid. Skiområdet på Åstad gård er
et bra lokalt og lavterskel tilbud for både klubbens medlemmer som bor i nærheten og en god lokal
arena for å skape skiglede hos stadig flere barn. Dette bidrar til viktig rekruttering til Holmen IF
Langrenn. Skispor blir kjørt opp jevnlig på jordene når det er snøforhold til dette og henger sammen
med skiløypene på Vestmarka. Med en betydelig tilflytting i senere tid til område
Billingstad/Slependen, er det enda mer behov for slike friareal. Det vil være svært uheldig å miste
denne populære arenaen. Det er et svært godt samarbeid med den lokale bonden at den jorden som
dyrkes på sommeren, kan brukes som skiarena for barn og ungdom på vinteren.»

Alfheim 24, N-1384 Asker
T: 66 78 60 60
E: post@boxs.no
W: boxs.no
Org.nr: 976 854221

NOTAT:
Erlandsvei – del av gbnr 62/1 – utvidelse gravplass (Østenstad Kirkegård) og
utvidelse boligområde - innspill til KP-arealdel
Dato:
15. 9. 2020
1. Analyse:
Gnr/Bnr:

62/1

Adressen:
Tomt:

Erlands Vei (Gudolf Blakstad vei)
Del av landbrukseiendom Lille Østenstad –
skogteig
Parsell: sydøstvendt, i forlengelse av
eksisterende boligbebyggelse i Erlands Vei
(og på nedsiden av eksisterende
boligbebyggelse på Ulfs Vei).
Parsellen er ikke matjord, og heller ikke
dyrket mark.
Se områdeanalyse side 1 av 10.
Området er en skogsteig som ikke egner seg
for jordbruksproduksjon (grunnfjell).
Parallelt foreslås at Østenstad Kirkegård kan
utvides vestover – øke kapasitet.
(17. Samarbeid mot å nå målene)

Adkomst:

Områdets størrelse:

Nabolaget:

Erlands Vei – infrastruktur vei, vann og
avløp - nylig oppgradert ifm kommunens
VA-prosjekt
(9. Innovasjon og infrastruktur)
Ca. 13,5 mål
(hele eiendommen gbnr 62/1 er på ca. 300
mål)
Småhusområde – typisk fortettingsområde –
mye ulik bebyggelse fra ulike tidsaldere med
ulike takformer, materialer og uttrykk.
Kjedet småhus- og frittliggende småhus
bebyggelse (Erlands Vei, Gudolf Blakstad
Vei, Ulfs Vei).
Se områdeanalyse side 8 av 10
(11. Bærekraftige byer og samfunn)
Side 1 av 6

Støy:

Ingen
Se områdeanalyse side 7 av 10

Reguleringsplan

uregulert

Kommuneplan

Kommuneplan 2018-2030 - 14.11.2017
(kommuneplan gjelder)
LNF-område – uregulert
Ingen hensynssoner
Grønnstruktur på nedsiden av Ulfs Vei ligger
inntil planområdet

Utnyttelse (BYA)

Ikke bestemt – BYA 20% er naturlig
(småhus)

Bærekraftsmål

11.
13.
17.
9.
3.
4.

Kulturminne:

Ukjent. Må undersøkes.
Riksantikvarens områdeanalyse viser ingen
forekomster (se side 4 av 10).

Flom:

Ingen flomvei over eiendommen

Kvikkleire / ras:

Nei. Kun mulighet for marin leiret helt
nederst på tomten. Viktig å følge opp ift
overvannsproblematikk (bekk nederst).

Bærekraftige byer og samfunn
Handling mot klimaendringene
Samarbeid mot å nå målene
Innovasjon og infrastruktur
God helse
God utdanning

Se områdeanalyse side 5 av 10.
Radon:

Moderat til lav
Se områdeanalyse side 6 av 10.

Vegetasjon:

Skogkledd. Naturmangfold-rapport
utarbeides.

må

Hensyn til naturmangfold kan medføre at
større deler av planområde avsettes til
hensynsone natur. Og at areal for
boligformål reduseres.
Områdeanalyse (se side 9+10 av 10) viser at
viktige utvalgte naturtyper ligger et stykke
unna.

Side 2av 6

Antall boenheter

Illustrasjonsplan viser 17 kjedet enebolig.
Fellesarealer, lekeplasser, gjesteparkering
Sykkelparkering, felles renovasjon

MUA-krav

Ikke bestemt – MUA 200 m2 for enebolig er
naturlig (småhus)

Private uteoppholdsarealer

(3.
ja

God helse)

Høydeforskjell eiendommen

Østvendt skråning, 16m høydeforskjell.
Kan terrasseres.

Butikker
Kollektiv - infrastruktur

Rema Gullhella
Bunnpris Slemmestadvei
Buss over Gudolf Blakstad Vei – mer enn 6
buss i rushtiden.

Materialer

Relativ kort vei til Gullhella Stasjon (blir først
interessant når Spikkestad-toget får større
regularitet)
Ingen føringer

Energiramme

TEK17

Boform

Familieboliger småhus

Byggeplass

Fossilfri byggeplass
Kildesortering av byggeavfall
(13. Handling mot klimaendringene)
(9. Innovasjon og infrastruktur)

Nærhet til skoler

ca. 200m fra Blakstad barneskole
ca. 200m til buss til ny Risenga
ungdomsskole (alt. Vollen eller Hovedgård)
ca. 200m til buss til Asker vgs
kort vei til barnehager (Gullhella / Østenstad
/ naturbarnehage)
(4.

God utdanning)

Side 3av 6

Friområder og turområder

Planområdet ligger inntil godt brukte
turområder. Eidjordene, Dyrhusbakken.
Østenstad.
Men selve planområde brukes ikke.
Se områdeanalyse (se side 3 + 2 av 10)
Det er tråkk gjennom planområdet til
naturbarnehagen på Eidjordene.
(3.

Østenstad Kirkegård kan utvides vestover –
øke kapasitet.

God helse)

En utvidelse av dagens kirkegård på
Østenstad medfører god utnytelse av dagens
infrastruktur, slik at ny kirkegård på Åstad
muligens kan utgå, eller erstattes av
urnelund.
En slik løsning er mer bærekraftig enn
etablering av ny kirkegård i Asker syd som
medfører mer transportbehov.
9. Innovasjon og infrastruktur
11. Bærekraftige byer og samfunn
17. Samarbeid mot å nå målene

Lille Østenstad er en gård med lengre forhistorie. Østenstad ligger i Asker nord: øst for
Blakstad, vest for Gullhella, nord for Vollen, og Syd for Bondi/Bleiker/Risenga.
Østenstad kirkegård ble på 2000-tallet etablert på jorder til Lille Østenstad – med direkte
adkomst fra Østenstad Kirke. Kirkegård har parkeringsplass ved kirken, og på nedsiden ved
krysset Dyrhusbakken/Sjovollveien.

I forslag for rullering av kommuneplanen foreslås
at kirkegården kan utvides, samtidig som
boligområdet i forlengelse av Erlands Vei kan
utvides. Utvidelsen av kirkegården anses å være
en bærekraftig løsning i en diskusjon om
lokalisering av kirkegård i Asker Nord (Åstad),
utnytte eksisterende infrastruktur (P-plasser,
adkomst, kirke som forsamlingslokale), slik at
lokaliseringen går minst mulig på bekostning av
matjord / dyrkbar jord.
En kirkegårds karakter og funksjon vil alltid være
i strid med matjordsinteresser: det er vanskelig å
grave ned i fjell eller berg……

Side 4av 6

Erlands Vei er et hyggelig boligområde bygget på 1960-70-tallet, men stort sett nøkterne kjedet
eneboliger. Dette er en boligtype som synes å være bærekraftig i vår tid.
For KP-rulleringen foreslås området
innerst i Erlands Veg formålsendret til
boligformål. Et lite nytt boligfelt.
Et nytt boligfelt gir sosialt fellesskap, og
slike boligseksjoner svarer til
forventninger hos småbarnsfamilier –
både ift. funksjonalitet, og ift. økonomi.
Slike boliger er billigere enn eneboliger
og tomannsboliger.
Boligfeltet ligger sentralt ift
infrastruktur, og utnytter
infrastrukturen godt: skoler,
adkomstvei, kollektiv trafikkåre,
turveier, VA-hovedledninger,
lekeplasser.

Side 5av 6

Belaster ikke dyrket mark + matjord
Boligfeltet belaster ikke dyrket mark / matjord, og plasseres i en skogkledd sydøstvendt
skråning med gløtt nordøstover mot Holmenkollen og Oslofjorden. Skogen i bakkant / overkant
av boligfeltet er del av grønnstruktur, og den blir ikke berørt av forslaget. Dermed blir
boligbebyggelse også liggende mye lavere enn bebyggelse på Ulfs Vei. Boligfeltet vil ikke være
til sjenanse for noen av eiendommer/boliger i nærmiljøet.
En rullering av planområdet fra LNF til hhv bolig og kirkegård vil utløse behov for utredninger og
kartlegginger i reguleringsplan-sammenheng. Dette gjelder særlig naturmangfold-rapportering
og arkeologisk registrering. Funn i rapportene vil påvirke omfang av areal til boligformål i
planområdet.
Vedlagte illustrasjoner viser kun et maksimert utbyggingsomfang. Dette kan reduseres jfr.
ovenfor, og boligtypologi kan i samarbeid med planavdeling revurderes, jobbes videre med.

Det anbefales en befaring i området.

Vedlegg:
- utsnitt av områdeanalyse
- illustrasjonsplan – skisse for 17 kjedet enebolig

Side 6av 6
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