Vedlegg 36, datert 20.01.22

Nye innspill og
høringsuttalelser
Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034
Det har kommet inn omlag 200 innspill og henvendelser i perioden oktober 2020 - januar
2022. Dette vedlegget inneholder innspillene som kom inn i denne perioden, mens
henvendelsene er svart ut direkte.
Innspillene har kommet fra mange ulike avsendere, og inneholder blant annet nye innspill,
tilføyelser til tidligere innsendte innspill og kommentarer til forslaget administrasjonen
publiserte i juni 2021. Mange av dem er å anse som innspill til høringsperioden. –lle
innspill vil følge saken videre gjennom politisk behandling.
Mange har fått et midlertidig svar som orienterer om prosessen videre. –lle vil få svar om
videre prosess og behandling når forslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn.

Oversikt over innspill utenom høringsperioden
Mottatt dato J.nr
Avsender
26.10.2020
354 Asle Magnus Lien
06.11.2020
357 Crux Arkitekter
06.11.2020
358 Crux Arkitekter
10.11.2020
359 Asker Idrettsråd
10.11.2020
361 Hasselbrand AS
16.11.2020
362 Orica
16.11.2020
363 Eivind Mossige
18.11.2020
364 Rambøll
18.11.2020
366 Grimsrud og Gjerdal Vel
18.11.2020
367 Asker Næringsforening
18.11.2020
371 Tåje Vel
17.11.2020
372 Arkitektkompaniet
26.11.2020
379 Hille Melbye Arkitekter
04.12.2020
380 Øystein Dalland
07.12.2020
381 Ylva Skretting Eliassen
19.01.2021
384 Backe Prosjekt AS
20.01.2021
385 Hille Melbye Arkitekter
25.01.2021
388 Morten Gisle Johnsen
02.02.2021
394 Fagerstad Utvikling AS
15.02.2021
398 Joachim Thorkildsen/ beboere Koiabakken
20.02.2021
399 Rolf Staup/ naboer i Koiabakken
28.02.2021
400 Norskog
28.02.2021
401 Helge Lindstad
26.02.2020
403 Frost Arkitekter/ Anita Nilsson
01.03.2021
404 Buskerud bondelag og Akershus bondelag
01.03.2021
405 Viken Skog Holding AS
01.03.2021
406 Hurum og Røyken Skogeierlag
01.03.2021
407 Statskog Glomma AS
02.03.2021
408 Glomma Skog AS
10.03.2021
409 Hurum Nett AS
18.03.2021
411 Toril Høvik Eide
23.03.2021
412 Dalal Advokatfirma DA
07.04.2021
413 Arvid Hopen
12.04.2021
414 Bjørn Watler Jensen
29.04.2021
416 Solli Arkitekter
11.05.2021
417 Ark 19 Arkitektkontor AS
14.05.2021
418 Halvorsen & Reine AS
24.05.2021
420 John Ingvar Volden
03.06.2021
421 Askerhalvøya Eiendom
01.06.2021
422 Ole-Christian Halvorsen
01.06.2021
423 Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
01.06.2021
424 Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
07.06.2021
425 Arvid Hopen
28.06.2021
429 Birger Rogndokken

30.06.2021
07.07.2021
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13.08.2021
16.08.2021
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30.08.2021
09.09.2021
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16.09.2021
19.09.2021
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19.09.2021
19.09.2021
01.10.2021
07.10.2021
11.10.2021
11.10.2021
11.10.2021
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12.10.2021
06.10.2021
21.10.2021
20.10.2021
22.10.2021
18.10.2021
28.09.2021
23.10.2021
02.11.2021
09.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
12.11.2021
25.11.2021
15.11.2021
05.12.2021
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10.12.2021
10.12.2021
19.12.2021
23.12.2021
22.12.2021
12.01.2022
12.01.2022
12.01.2022
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494
500
503
504
508
509
511
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515
516
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Jan Erik Glimsholt
Bjørn Walter Jensen
Jan Erik Andreassen
Vestre Viken Hf
Bernt Otto Follestad Eiendom AS
Vestre Viken Hf
Øyvind Moen
Hartmann Arkitekter AS
Askerhalvøya Eiendom AS
OBOS
Halvor Aas
Håkon Sundby
Håkon Sundby
Håkon Sundby
Husebykollen Hytteeierforening
Norconsult
Indigo Arkitekter AS
Ole Sæthre og Elisabeth Klerch Nilssen
Leanglia AS
Haakon Sønju
Nærsnes vel
Rosvang Gaard
Hartmann Arkitekter AS
Asker Elveforum
Mari Gabrielsen
Siv. Ing. Gjermund Stuvøy AS
Sætre båtforening
Jørnsåsen Eiendom AS
Husebykollen Hytteeierforening
Tore Elvenes Haugen
Asker Skiklubb
Frost Arkitekter AS
Terje Lindberg
Nærsnes kystlag
Brønnøya Grunneierforening
Rondane Eiendom AS
Bjørn Zachrisson
Anita Kjensli
Lars Erik Bjørnstad
Grimsrud og Gjerdal Vel
Harry Sværen
Reaktor AS
Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS
Salutaris Eiendom AS
Lars Erik Bjørnstad
Bing Hodneland Advokatseskap DA

Fra: Asle Magnus Lien aslelien@outlook.com
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 26.10.2020 11:10:16
Emne: VS: Friidrettsanlegg på Sætre - Sætre IF Graabein
Vedlegg: Presentasjon av en mulig fremtidig friidrettsgruppe.pptx; Prosessen med nytt friidrettsanlegg til RHA.docx
Hei,
ndertegnede henviser til e-post fra >ŝŶŶdĂƵƚƌĂ'ƌƆŶƐĞƚŚĚĂƚĞƌƚϮϲ͘ŽŬƚŽďĞƌ, hvor e-posten som or rne Midtbø har
videresendt, har fjernet de opprinnelige vedleggene to i tallet . eg sender derfor både vedlegg og tekstuelt innhold på nytt.

Asle M. Lien –
leder av prosjektgruppa Revitalisering av raabein friidrett
dĞůĞĨŽŶϵϵϯϭϲϮϰϴ

&ƌĂ͗ sle Magnus Lien
^ĞŶĚƚ͗ onsdag 7. oktober 2020 22.33
dŝů͗ tor.arne.midtbo asker.kommune.no
ŵŶĞ͗ Friidrettsanlegg på Sætre - Sætre IF raabein
Hei or rne jeg har sett på videopresentasjonen fra tidligere i år, om kommune- og arealplan 2020 2032

ZĞǀŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀ'ƌĂĂďĞŝŶĨƌŝŝĚƌĞƚƚ͕ƐŽŵŬůƵďďĞŶŚĞƚĚĞŶŐĂŶŐĞŶ

ndertegnede har ledet og leder fremdeles, en arbeidsgruppe som jobber med å revitalisere friidrettsgruppa i raabein i
dag vil jo det være Sætre IF raabein . Som du sikkert er godt kjent med, ble det vedtatt at et meget moderne fotballanlegg
ye Sletta , med beliggenhet syd på Sætre, skulle bygges. På denne banen har det hele tiden vært en kombinasjon av
fotball- og friidrettsanlegg, så vi ǀŝ, er altså det gamle friidrettsfolket ble først gjort kjent med det nye fotballanlegget,
hvor friidrettsbanen og halvmånene for tekniske øvelser, var radert ut av kartet, gjennom tre avisartikler i RH
Røyken og
Hurums vis. Det var ingen fra den tidligere friidrettsgruppa som ble kontaktet om at det var nedsatt en arbeidsgruppe med
disse planer om et nytt anlegg.
ŶĂƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞƉĊĨŝƌĞŵĂŶŶ
I midten av juni, tror jeg det var, tok jeg derfor kontakt med det jeg vil beskrive som ildsjeler både i raabein og i raabein
friidrett, gjennom en mannsalder. Dette for å etablere en arbeidsgruppe og å jobbe mot et eget friidrettsanlegg, siden en
kombinasjon med fotballen var umuliggjort da matta faktisk la beslag på hele arealet. Med meg i denne gruppa, hvor jeg
er og har vært leder, fikk jeg sŝŬƚŽƌǀĞŶƐĞŶ 0 , mangeårig friidrettstrener, men også vært leder av raabeins hovedstyre
1 1 1 4 . tŝůůǇ'ƌƆŶƐĂĂƐ 2 , formann i raabein friidrett gjennom fire separate perioder fra slutten av 50-tallet til ut på
70-tallet, og klubbens utvilsomt største ildsjel. I tillegg, sŝĚĂƌdŽƌŬŝůĚƐĞŶ 6 , som også har fylt ildsjelkriteriene til de grader.
Som du skjønner, en godt voksen gjeng, også for meg, siden jeg ennå ikke har rundet 60 år.
,ŝƐƚŽƌŝŬŬŽŐĨƌĞŵƚŝĚƐƉůĂŶĞƌ
Vi laget et arbeidsdokument som var vårt verktøy både gjennom egne vedtak og planer. rbeidsdokumentet beskriver
raabein friidrett gjennom 65 70 år, og det er hevet over en hver tvil at dette, uten unntak, har vært selve ĨůĂŐŐƐŬŝƉĞƚŝ
ŬůƵďďĞŶ. Vi er innforstått med at håndballjentene hadde stor suksess og spilte i nest øverste divisjonen på begynnelsen av
0-tallet. Vi utarbeidet også et dokument om hvem, utenfor arbeidsgruppa, som bør trekkes inn i våre planer. Det aller første
vi gjorde var å ta et opprydningsmøte med Prosjekt ye Sletta og fire av medlemmene i denne gruppa, Stig tle ørgensen
leder , Liv rønvold leder av Rådet , ohn Ivar ohansen leder av hovedstyret i raabein og til slutt, uri Berg, raabeins
grand old lady - som også har en periode som formann i klubbens hovedstyre 1 76 1 1 . Dernest hadde arbeidsgruppa,
som nå kalte seg Revitalisering av raabein friidrett bestående av de fire nevnte, i foregående avsnitt, flere møter hvor vi
kartla våre planer videre.
^čƚƌĞ/&'ƌĂĂďĞŝŶĨŽƌƚũĞŶĞƌŝŬŬĞĊŝŬŬĞŚĂĞƚĞŐĞƚĨƌŝŝĚƌĞƚƚƐĂŶůĞŐŐ
Det er helt riktig at rosjekt ye Sletta kan dekke seg bak at det ikke var noe friidrettsgruppe for øyeblikket, den ble
nedlagt rundt 1 5, grunnet nettopp uutholdelige konflikter med fotballgruppa gjør ikke noen detaljbeskrivelse av dette .
Men det unnskylder selvfølgelig ikke at de valgte å ikke kontakte noen av oss. raabein friidrett, som på slutten av 60- og
begynnelsen av 70-tallet var orges fjerde beste friidrettsklubb, ved siden av at vi har hatt deltagere i OL 1
1 2 , ohn

Halvorsen, samme mann ble for øvrig også kåret til ͨZƵŶŶĞƌŽĨƚŚĞtŽƌůĚϭϵϴϵͩ av det anerkjente friidrettsmagasinet
Runners orld. I vedlagte dokument kan du lese mer om klubbens fantastiske prestasjoner, både i kast, løp og andre
tekniske øvelser - hvor undertegnede også var så heldig å få være en del av dette. Med dette, og vedlagte dokument, som
bakteppe, er det ingen tvil om at det å forbigå friidretten på dette lille stedet, med de store prestasjonene, vil jeg strekke så
langt som å kalle nærmest ærekrenkende mot det vi har stått for og det vi ønsker å stå for i fremtiden.
DǇĞŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚƐŬĞƌ/ĚƌĞƚƚƐƌĊĚʹŽŐ'ƌǇ'ĂƌůŝĞ
I tiden som har gått, har jeg hatt løpende kontakt med både leder av /Z͕'ƌǇ'ĂƌůŝĞ͕ så vel som E&/&ʹEŽƌŐĞƐ
&ƌŝŝĚƌĞƚƚƐĨŽƌďƵŶĚ. Forbundet er jo med på rådgiversiden, kostnader, oppmåling, i det hele tatt, fremgangsmåten. Vi er
selvsagt optimister, hvis ikke ville jeg ikke ha jobbet med dette. rbeidsgruppa er nå redusert til to mann, undertegnede og
Viktor Evensen, hvor vi jobber videre med prosjektet som om at det blir innfridd. Det vil være hovedstyret som vil stå som
eier av prosjektet, og at vi både rapporterer og samarbeider med dem. oe styre for en fremtidig friidrettsgruppe venter vi
med, av naturlige årsaker det eksisterer jo fortsatt ikke noe friidrettsanlegg .
^ƉŝůůĞƐŝŶŶƐŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞƐŶǇĞĂƌĞĂůƉůĂŶ
Vi er innforstått med at vi må spille inn dette til planutvalget, men det har vi også gjort, via ry arlie, som skal ha
videresendt våre dokumenter. Vi ser også realismen i at det blir vanskelig å avsette og derav også innfri ønske, området til
friidrettsanlegg der vi har vårt primære ønske. Det skjønner vi vil komme i konflikt med ordvernloven du ser det uvalgte
område på vedlagte skisse . Vi er derfor nødt til å se hvordan arealplanene ser ut, om hva som er satt av til idrett, til landbruk,
til boliger, skole, eldreomsorg osv., før vi kan felle inne et nytt primærønske.
ƌŽƐũǇƌĞƌƉĊĚĞŶŶǇĞŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶϮϬϮϬʹϮϬϯϮ
På venstre side av din presentasjon ligger forsiden på en brosjyre dokument som heter nettopp ͨ<ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶƐŬĞƌ
ŬŽŵŵƵŶĞϮϬϮϬʹϮϬϯϮͩ - jeg vet ikke om denne er tilgjengelig noe sted, eller om du har mulighet til å sende meg din PPpresentasjon som et vedlegg på e-post.
^ƉŝůůĞŝŶŶƚŝůƐĊŵĂŶŐĞƐŽŵŵƵůŝŐ
eg prøver å spille inn til så mange som mulig innenfor dette utvalgsområdet, for nettopp å gjøre informasjonen mest mulig
tilgjengelig hos de som er involvert. Vi vet at fristen var 15. september, men den hadde ikke vi på noen måte muligheter til å
rekke uansett, men jeg forsto det vel sånn at cut-off-datoen var noe fleksibel. il slutt kan vi informere om at vi også har
løpende kontakt med Viken fylkeskommune og konsulent, Espen ndersen

Med Vennlig hilsen
Asle M. Lien -leder av prosjektgruppa
elefon 31 624
2 vedlegg

Revitalisering av raabein friidrett

Møte i
Sætrehallen –
21.08.2020

Guri Berg
Stig Atle Jørgensen
Liv Grønvold
John Ivar Johansen (leder av hovedstyret)

•
•
•

Vidar Torkildsen
Viktor Evensen
Asle Lien (leder av arbeidsgruppa)

Fra Arbeidsgruppa – «Revitalisering av Graabein
Friidrett»

•
•
•
•

For Sætre IF Graabein

 Willy Grønsaas

 Vidar Torkildsen

 Viktor Evensen

 Asle Lien (leder)

Arbeidsgruppa

Revitalisering av
Graabein friidrett

Arbeidsgruppens
kontaktnett

Tidligere aktive,
trenere ledere og
ildsjeler

AIR - Asker
Idrettsråd - Gry E.
Garli

Orica - Eystein
Kallhovde

DSB - Direktoratet
for sikkerhet og
beredskap

Arbeidsgruppa
Asle, Viktor,
Willy, Vidar

Asker komunne
Monica Vee Bratlie

NFIF - Norges
friidrettsforbund
Kjetil Hildeskor
Ole Petter Sandvig
Kjersti Smedsrud

Jordbruksområdet
(tilhører
kommunen)

Chemring Helge Husby fabrikkdirektør

• For å presentere vårt syn
• For å høre deres
redegjørelse

+YRUIRUHUYLKHULLGDJ

 Det har blitt laget en aksept for kun
fotball
 Man har valgt å radere ut friidrett – for
all fremtid
 Hva var egentlig tanken med å ha to
løpebaner – hvis det først skal satse
på friidrett
 Har man tenkt alternativ beliggenhet,
når det uansett ikke var plass til noe
friidrettsanlegg

• Et alternativt tilbud til barn og
unge
• Et tilbud om å arrangere stevner
• Et tilbud for dem som ønsker å
ta idrettsmerke
• Et tilbud som tidligere har vært
en flott «lekeplass» for SFO

Hva mister vi, altså Sætre som samfunn

Dette tilfredsstiller målene som er
nødvendig for å skape et friidrettsanlegg
med seks løpebaner, lengdegrop og
kastøvelser

Illustrasjonsfoto –
Alfred Nobel
Stadion/Orica
Stadion

a

GRAABEIN FRIIDRETT
FLAGGSKIPET I IF GRAABEIN GJENNOM 65 ÅR

DOKUMENTET ER UTARBEIDET AV

Asle Lien | Viktor Evensen | Willy Grønsaas | Vidar Torkildsen

DOKUMENTFORFATTER – ASLE LIEN
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SIDE 1

BYGGING AV NYTT FOTBALLANLEGG PÅ «SLETTA» - UTEN
FRIIDRETTSANLEGG
Etter at det ble kjent via tre avisartikler i RHA – henholdsvis 02. april, 15. mai og 07. juli
2020 - om at det skulle bygges nytt fotballanlegg på «Sletta» - noe som også ble
bekreftet på Sætre IF Graabein sitt årsmøte, 03. juni 2020 - har vi fått mange
henvendelser fra tidligere aktive, trenere, ledere, forbundsdommere og ildsjeler
om hvorfor man til slutt falt ned kun på fotball, og dermed ekskluderte fremtidens
muligheter for å drive friidrett. I tillegg ekskluderer man muligheten til et SFO-tilbud
og tilbudet til barn og unge om å arrangere den tradisjonsrike idrettsdagen. Et tilbud
som har eksistert siden undertegnede gikk i barneskolen. Vi ønsker å gjøre
oppmerksom på at idrettsdagen/dagene, samlet flere hundre elever hver eneste gang.

Vårt ønske gjennom et møte med dere er at det redegjøres for hvorfor man i dag står
med et fiks ferdig fotballanlegg og ikke et fullgodt idrettsanlegg. Som en inngang til
denne kontakten, ønsker vi å fremlegge hva Graabein friidrett har stått for og hvilke
fantastiske prestasjoner, klubbens flaggskip gjennom cirka 65 år, har lagt for dagen.
Dette for å sette friidretten i et viktig og betydningsfullt perspektiv. Vi ønsker også å
belyse hvor norsk friidrett står i dag, for å understreke viktigheten av å gripe sjansen
når den gjelder som best. For å gjøre dette mest mulig oversiktlig, blir redegjørelsen
gjort kronologisk

FRIIDRETTENS HISTORIE I SÆTRE IF GRAABEIN
1920-tallet, her startet det hele
Man underslår vel ingen sannhet når man sier at klubbens friidrettsgruppe har vært
selve flaggskipet i Graabein – og det gjennom 60 – 65 år. Friidretten i Graabein har
levert kvalitet så lenge denne gruppa har eksistert. Man kan spore resultater helt
tilbake til 1920-tallet, hvor man hadde sprintere som leverte helt på øverste hylle.
Dessverre så finnes lite dokumentasjon fra denne tiden, men noen resultater er å
«spore»
1930-tallet – regjerte «skogens konger»
I dette tiåret finnes det resultater som er lettere tilgjengelig. For de som har levd en
stund, vil vi huske disse gutta i «levende live»
Navn som Kåre Berntsen, Lorentz Kaspersen, Henning Svensrud, Alf
Webjørnsen, Bjørn Beston med flere dominerte på resultatlistene. Endringen fra
1920 til 1930 var at man hadde gått fra sprint til terrengløp. De var med å befeste den
posisjonen Graabein fikk i friidretten allerede 10-året før.

SIDE 2

Landeveisstafetter – Graabein hadde kanskje Norges beste stafettlag
På 60-tallet, beskrevet som friidrettens gullalder i Graabein, dukket det opp et
«knippe»-løpere som har skrevet seg inn i friidrettens historiebøker, og det med
gullskrift. Om stafetten het Sætre Rundt, Vestre Spone, Svelvikstafetten,
Mosesstafetten (Oscarsborg) eller, for den saks skyld, Festningstafetten, så var
Graabein praktisk talt uslåelige. Selv med BUL, Tjalve og andre storklubber på
startstreken, som frem til da kanskje ikke hadde hørt om Idrettsforeningen Graabein,
og alle måtte de strekke våpen mot den lille klubben, fra det lille stedet, Sætre, men
med de største utøverne. I 1966 ble også en ny friidrettsstjerne født på Sætre, han
blir omtalt i eget avsnitt nedenfor.
Hvis man lurer på hvorfor Festningstafetten ble lagt ned på begynnelsen av 70-tallet, er
forklaringen ganske enkel. Blant mange lag som sto på startstreken, var også arrangørklubbene
BUL og Tjalve - disse ville vise, én gang for alle hvor friidrettskapet burde stå – og det var
definitivt ikke på Hurumlandet. Men det gikk ikke helt som disse klubbene hadde ønsket! Kort
fortalt: Graabein kom! Graabein løp! Graabein vant! Graabein satte løyperekord! Dermed var
denne stafetten historie.

1970-TALLET, GRAABEIN FRIIDRETT BEFESTER SIN POSISJON

Blant de fremste ungdommene i Norge
I tillegg til at de voksne herjet med konkurrentene i landeveisstafettene, dukket det
nye talenter opp på resultatlistene, også disse med røtter i Sætre. Tor Svanes, Espen
Kjos, Tommy Grønsaas, Unni og Elisabeth Torkildsen, for å nevne noen, besatte
alle de øverste plassene på resultatlistene i denne aldersgruppa. Om Elisabeth kan sies
at hun stilte til start i 13 terrengløp, hun vant samtlige tretten.

Enkeltøvelser
Klubben har høstet NM-titler både i løp og tekniske øvelser. Klubben har hatt
representanter flere norske mesterskap, nevnes kan Runar Framnes, Karsten
Follestad, Morten Uggerud, Tommy Grønsaas (NM-tittel i stille høyde), John
Halvorsen, Norgesmester i terrengløp for juniorer 1984, Håkon Halvorsen flere
deltagelser på 3.000 meter hinder.
Asle Johannesen med et hopetall av seire i skogsløp på Østlandet, der han blant
annet, i flere løp, kjempet med brødrene Geir og Tor Håkon Holthe (to av Norges
fremste skiløpere på den tiden) om seieren. To blad Asle som kretsmestere på 25
kilometer landveisløp. Karsten Follestads femte plass i NM på 1.500 meter, som er en
meget sterk prestasjon, årstallet tatt i betraktning (dette var storhetstiden, med blant
andre Kvalheim-brødrene og Lars Martin Kaupang på startstreken)
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John Halvorsen, deltaker i OL i Seoul i 1988 og Barcelona i 1992
Vi er innforstått med at John forlot Graabein etter NM-seieren i terrengløp (1984) til
fordel for storklubben Minerva. Men det er på Sætre, i Graabein, John ble flasket opp
og trent av daværende trener, Viktor Evensen, og det var således her grunnlaget ble
lagt. John satte ikke bare Graabein på kartet, men hele Hurum ble plutselig en del av
det internasjonale friidrettskartet. Han ble i 1989 kåret til Roadrunner of the World, av
verdens mest anerkjente løpsmagasinet, Runners World. I sin aktive periode håvet han
inn seks NM-gull, to NM-sølv og én NM-bronse på bane. Han erobret seier etter seier i
gateløpene på det amerikanske kontinent. Og den aller største prestasjonen, og
kanskje én av de aller fremste friidrettsprestasjoner gjennom tidene av en norsk
herreutøver – en påstand som støttes av Johan Kaggestad - nemlig 10.plassen i VM i
terrengløp i Stavanger i 1989 (hvor resultatlisten ellers, stort sett bestod av kenyanere
og etiopiere).
Fra Graabein til Minerva. Etter NM-gullet i terrengløp i 1984, valgte John å skifte
klubb. På denne tiden var det storklubbene som hadde pengene og sponsorinntektene,
og John legger ikke skjul på at denne overgangen var økonomisk motivert. Skulle han
gjort valget i dag, ville det vært annerledes, siden det er landslaget som står for
sponsorinntektene til løperne. John understreker at han i alle år, også da han
representerte Minerva, har hatt Graabein i sitt hjerte.

Norges fjerde beste friidrettsklubb
I norsk friidrett har vi noe som heter lagserien, inndelt på samme måte som
divisjonssystemet i fotball og håndball. Går man en del år tilbake, i Graabein friidretts
storhetstid, slutten av 60- og noe ut på 70-tallet, vil man finne at klubben i sin tid var
Norges fjerde beste friidrettsklubb. Riktignok ikke fjerde best i hele denne perioden,
men på det beste hadde den lille klubben Graabein, fra det lille stedet, Sætre, posisjon
som nummer fire i norsk friidretts 1. divisjon.

Kretsmestere, fylkesmestere, norgesmestere, (junior og senior) – og
landskamper
Klubben har 37 graabeinere – med 153 gullmedaljer fordelt på krets- og
fylkesmesterskap, og for å gjøre et utvalg





Tommy Grønsaas 21 gull
Roger Svensrud 16 gull
Runar Framnes 15 gull
Morten Uggerud 8 gull
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Ut over disse, er det 20 utøvere som har tatt mer enn én gullmedalje, og det er 12
utøvere som har én gullmedalje. I tillegg kan vi ikke komme utenom:
TOMMY GRØNSAAS med både gull, sølv og bronse i NM i høyde uten tilløp.
Østlandsmester i diskos to ganger. Vinner av det åpne Københavnmesterskapet i
diskos, og deltaker i landskamp mellom Norge, Sverige og Frankrike, også det i diskos.
JOHN HALVORSEN NM i terrengløp, 6km, junior i 1984, gullmedalje, NM på 5.000
meter bane, junior – 1984 – bronsemedaljer. En deltakelse i juniorlandskamp (ellers se
eget avsnitt om John H.). I tillegg medaljene han har høstet for Minerva.
HÅKON HALVORSEN NM 2.000 meter hinder, junior 1984 – sølvmedalje. Én
deltakelse i juniorlandskamp – 2.000 meter hinder. Vinner av uoffisielt Nordisk
Mesterskap, 2.000 meter hinder for ungdom.
RUNAR FRAMNES – NM på 400 meter hekk, junior – 1968, sølvmedalje. Én
deltakelse i juniorlandskamp, 1968, også det 400 meter hekk
EINAR LADEHAUG – Den «evigunge» Einar Ladehaug kan skilte med flere NM gull
for veteraner, og det i flere årsklasser.
STAFETTLAGET, NM 4 x 100 meter for juniorer, bestående av Andre Grant, Thore
Anton Bredeveien, Alexander Græsli og Ole Christian Hyggen, med sølvmedalje
10-MANNSPOKALEN – Graabein vant i 1983 nevnte pokal for beste 10-mannslag i
Drøbak Minimaraton (en distanse som går over 14 kilometer)
LANDEVEISSTAFETTER – skal man telle disse seirene, må man holde på en stund.
Det holder vel å si at det er et høyt tosifret antall.
KRETSMESTER PÅ 1000 METER STAFETT – laget bestod av, i vilkårlig
rekkefølge, Claus Rikartsen, Morten Uggerud, Torbjørn Vik og Kjell Vestli.

Hva så med jentene
Jentene har bitt veldig godt fra seg i friidrettens historie. Vi hadde ikke så mange av
dem, men de som var med, presterte meget godt. Sonja Rølsåsen og Unni
Torkildsen er begge kretsmestre i kast, henholdsvis kule og diskos. Elisabeth – Unnis
to år yngre søster, er nevnt med sine prestasjoner i eget avsnitt ovenfor. Vi hadde noen
fantastiske talenter i Tonje Solodden, Gry Evensen, Hilde Ramnefjell med flere,
men så kom Sætre pikekor, og den historien kjenner de fleste av oss (vi kan jo legge til,
som et kuriosa, at de fikk sin Norgesmestertittel til slutt, ikke i friidrett, men i korsang)
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HVORFOR BLE FRIIDRETTSGRUPPA NEDLAGT
Det kan være flere sammenfallende hendelser som kan være årsaken til at
friidrettsgruppa i sin tid ble lagt ned. Man har vel ikke helt klart for seg hvilket år dette
skjedde, men ordet «metning» mener vi å være et stikkord.
Det er allikevel en hovedforklaring som går igjen, hvor tidligere aktive har uttalt seg
uavhengige av hverandre, nemlig at fotballen, til tider, har tatt «vel mye plass» - i det
så ligger det at «hver» gang det skulle arrangeres noe med tilknytning til friidrett, om
det var trening, stevner, idrettsmerket osv., så hadde løpebanen blitt brukt av dem
med tilknytning til fotballen.
EKSEMPLIFISERING

Graabein friidrett hadde banen, hvilket også var avtalen, at det skulle arrangeres et
approbert stevne på «Sletta». Denne dagen var løpebanen «forlatt» med hauger av
gress etter klipping av gressmatta. Vi har valgt å bruke dette ene eksempelet for å
synliggjøre hvilke samarbeidsproblemer det til tider var mellom fotballgruppa og
friidrettsgruppa. På møtene vi har hatt i arbeidsgruppa har det kommet opp flere
«stygge» eksempler på hvordan friidretten ble overkjørt. La gå, dette er historie, men
det ligger også innunder forklaringen om hvorfor man ikke orket mer.

SATSER VI IKKE NÅ, SÅ SATSER VI ALDRI! – JAKOB-EFFEKTEN
Er det et tidspunkt friidretten må satses på, hvis man først velger å legge dette til rette,
så er det akkurat nå. Nå når vi har tre blad Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Ola
Stunes Isene, Sondre og Simen Guttormsen, Marcus Thomsen, Amalie Iuel,
Hedda Hynne med flere. Om Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm trenger
ingen nærmere beskrivelse, men det er verdt å nevne at ser man utenom Warholm og
brødrene Ingebrigtsen, leverer også de andre helt i internasjonal toppklasse. Norge
har i de siste årene vært en av de mest fremgangsrike friidrettsnasjonene i verden. Hvis
vi ikke velger å satse på friidrett i Graabein nå, så vil vi ende som et synkende skip. Og
selv om man vil gå ned med flagget til topps, er det absolutt ikke det vi ønsker. I
Sjakken kjenner man til begrepet «Magnus-effekten» - her kan vi snakke om «Jakobeffekten.» Jakob-effekten er nå!
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FRIIDRETTSANLEGG PÅ «SLETTA – IKKE LENGER AKTUELT
Slik som forutsetningene er nå, hvor et nytt fotballanlegg snart står ferdig (i skrivende
stund), vil det aldri komme noe nytt friidrettsanlegg i dette området. Hvorvidt det i
det hele tatt har kunnet bygges et fullverdig anlegg, er jo også tvilsomt, ut ifra hvordan
det er dimensjonert, og ut ifra hva som ble sagt på årsmøtet (03. juni). Derfor dukker
det jo opp et nytt spørsmål, har man tenkt alternativt, altså en annen plassering, hvor
man faktisk kunne fått til et fullverdig idrettsanlegg – som også ville inkludere friidrett.
HVEM STÅR BAK DETTE DOKUMENTET

Innholdet i dette dokumentet har tilslutning fra tidligere aktive, trenere, ledere,
forbundsdommere og ildsjeler i klubben.

TIL SLUTT
EN GJENNOMGANG AV PROSESSEN
Så langt vi kan se, og ut ifra det som er funnet i artikler, statistikker og
jubileumshefter, har Sætre IF Graabein – som vi heter i dag – har friidretten vært et
flaggskip, som gjennom 65 år har stått for prestasjoner ingen annen idrettsgren i
Graabein/Sætre IF Graabein kan måle seg med. Vi har selvsagt ikke glemt
håndballjentenes fantastiske resultater på begynnelsen av 80-tallet. Vi har heller ikke
glemt stortalentet, Cecilie Mjøen, i langrenn. Men, vi finner det underlig, når Sætre IF
Graabein først har bestemt seg for å satse på nytt anlegg, satse på idrett, at dette ikke
inkluderer et fullverdig friidrettsanlegg/idrettsanlegg.
Vi ser at fotballgruppa har drevet godt hele tiden, og er vel den gruppa i Sætre IF
Graabein/IF Graabein, som har drevet lengst sammenhengende, uten at de har
oppnådd de helt store resultatene. Men dette er ikke vårt hovedanliggende i vår
fremstilling, vi ønsker ikke å snakke ned noen, vårt hovedanliggende er hva som ligger
bak vedtaket om fotballanlegget som ganske snart står ferdig.
Med dette som perspektiv og den historiske oppsummeringen som bakteppe, ønsker vi
at dere som kommer til å stille på det forestående møtet vi her tar initiativet til, anser
at vi har lagt for dagen en god og konstruktiv innfallsvinkel.
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Overleveres til Sætre IF Graabein sitt hovedstyre
Når den tid kommer: Arbeidsgruppa, som har utarbeidet dette dokumentet gjennom
møter, e-poster og interne telefonsamtaler, ønsker å overlevere dette prosjektet til
Sætre IF Graabein, da vi aldri har hatt tanker om at vi skal skille ut egen
friidrettsgruppe.

For arbeidsgruppa – bestående av Willy Grønsaas, Vidar Torkildsen, Viktor Evensen og
Asle Lien (leder)
Asle Lien
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Tiltakshaver/grunneier
Firma: Østenstad DA
Kontaktperson: Ulf Kristiansen
Adresse: Østenstadlia 36, 1392 Vettre
Telefon: 91137750
E-post: ulf.kristiansen2@gmail.com
Fagkyndig plankonsulent
Firma: Crux Arkitektur AS
Kontaktperson: Mathias Løvlie
Adresse: Tromsøgata 5B, 0565 Oslo
Telefon: 92206494
E-post: mathias@cruxarkitektur.no
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Crux Arkitektur AS
Tromsøgata 5B - 0565 Oslo
Org.Nr. 996 482 561 MVA
Tlf. 922 06 494 / 402 15 961
post@cruxarkitektur.no

Uppgrenna Nature House / Tailor Made arkitekter
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SØNDRE VETTRE GÅRD

Crux Arkitektur AS
Tromsøgata 5B - 0565 Oslo
Org.Nr. 996 482 561 MVA
Tlf. 922 06 494 / 402 15 961
post@cruxarkitektur.no
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Glass House / Unit Arkitektur AB

Crux Arkitektur AS
Tromsøgata 5B - 0565 Oslo
Org.Nr. 996 482 561 MVA
Tlf. 922 06 494 / 402 15 961
post@cruxarkitektur.no
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SØNDRE VETTRE GÅRD

Greenhouse House / David Kazicky

'HQQHHSRVWHQHUIUDHQNODUHUWDYVHQGHURJHUGHUIRULNNHVFDQQHWIRUVSDP

Fra: Gry E. Garlie gry@askeridrettsrad.no
Til: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no ;
Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Kopi: Gorm Haugen gorm.haugen@hotmail.no ; Olav Lefdal ole@oseberg.no ; Karina Messel karina.messel@if.no ; Magne
Stubberud mast@hcpetersen.no
Sendt: 10.11.2020 07:51:16
Emne: Kommuneplanens arealdel - Idrettsanlegg
Vedlegg: image001.png; AIR Anelgg.jpg; AIR Anelgg.pdf
Hei dere,
Se vedlegg for idrettsanlegg spilt inn fra idrettslagene til sker idrettsråd fordelt på kart over sker. nleggene er delt inn i to
farger grønt for anlegg der areal er avklart, men som det kan være reguleringsmessige spørsmål knyttet til og rødt for anlegg
på uavklarte lokasjoner.
Vi har uteglemt to anlegg, som vi setter inn i kartet og oversender så snart som mulig.
Disse er
Vannskianlegg på Padderudvannet Dikemark
Friidrettsarena på Sætre eller Spikkestad det er dialog mellom klubbene
Dokumentet kan selvsagt jobbes med layoutmessig eller annet etter innspill fra dere.

Med vennlig hilsen

ry E. arlie
Daglig leder
Asker idrettsråd
Følg oss på Facebook
M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no
: www.askeridrettsrad.no

signature 106352

0

Frost Arkitekter AS
Rådhusgata 4
0151 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.:
JTRYTI
S20/643

Arkivnr:
GBNR 73/14
L33120/20

Dato:
19.11.2020

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S20/643.

73/14 Vedtatt reguleringsplan for Marieroveien 7
Asker kommunestyre behandlet forslag til reguleringsplan for Marieroveien 7 i møte
10.11.2020, sak 97/20, med følgende vedtak:
1. Kommunen vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 at privat
forslag til reguleringsplan, detaljregulering for 73/14, Marieroveien 7, som
vist på plankart og bestemmelser, datert 31.3.2020.
2. Tillegg til reguleringsbestemmelsen § 3.1: «Krav om tilstrekkelig
slokkevann prosjekteres i forbindelse med igangsettelsessøknad.» I
eksisterende tekst i paragrafen strykes siste del knyttet til slokkevann.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf planog bygningsloven § 12-12 fjerde ledd jf § 1-9. Eventuell klage skal være skriftlig, angi
hva det klages over, og sendes Asker kommune v/Samfunnsutvikling – Plan,
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.
Frist for eventuell klage er 3 uker fra mottakelsen av dette brev, jf forvaltningsloven
§ 29.
Eventuelt erstatningskrav etter plan- og bygningsloven § 15-3 for tap ved
reguleringsplan må være fremsatt innen 3 år.
Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 må være fremsatt innen 3
år, eller hvor det gjelder bebygd grunn senest 3 år etter at bebyggelsen er fjernet.
Med hilsen
Jorunn Sørlie Tryti
Konsulent – juridiske og administrative tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen håndskrevet signatur.
Asker kommune
(Samfunnsutvikling)
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

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

Telefon
66 70 00 00

Org.nr.
920 125 298 mva.

2

Vedlegg:
x Plankart, datert 31.03.2020.
x Reguleringsbestemmelser, datert 31.03.2020, med endring av 10.11.2020
Til:
Frost Arkitekter AS, Rådhusgata 4, 0151 OSLO
Brede Nielsen, Marieroveien 7, 1390 VOLLEN
Marianne Broholm Einarsen, Marieroveien 7, 1390 VOLLEN
Gerd Nilsson, Marieroveien 5 A, 1390 VOLLEN
Nina E. Puntervold, Marieroveien 43, 1390 VOLELN
As Gisle Gaard, c/o Torleif Stange, 0370 OSLO
Mariero AS, c/o Oris Bryn AS ved Egil, 0667 OSLO
Vollen Vel, Vollenveien 1, 1390 VOLLEN
Statens Vegvesen, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
Viken Fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Fylkesmannen I Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS
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Hei Linn
akk for oversendelse.
Vi ser at et par ting er uteglemt
For småbåthavnområdet på Vollen Marina gnr bnr 75 5 er den blå figuren ikke oppdatert
liggende utenfor kommuneplanens område til småbåthavn
tkast til ny kommuneplan

Vedtatt reguleringsplan

ytt bryggeanlegg blir derfor

Vi viser også til henvendelse om utkast til ny kommuneplan for Marieroveien 7 se vedlegg
Vi ser at på nytt forslag til kommuneplankart er det tegnet inn en hensynsone H560 1 bevaring naturmiljø som ikke samsvarer
med det nylig vedtatte reguleringsplanen av 10.11.2020.
Opptegningen stemmer ikke med nylig vedtatt reguleringsplan da hensynsoner er ivaretatt. Se vedlagte dokumenter.
Ettersom det er tillatt i 4.4- y bebyggelse kan plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet så regner vi med at
dette er en inkurie.
Flott om dere får med disse elementene også.
Med vennlig hilsen
Ida ngel eum
rkitekt M L
Partner, Faglig leder
Frost rkitekter S
Rådhusgata 4
0151 Oslo
tlf 45 1 7 36
ida frostark.no
.frostark.no

&ƌĂ͗Linn autra rønseth Linn. autra. ronseth asker.kommune.no
ĂƚŽ͗tirsdag 5. oktober 2021 10 45
dŝů͗Ida ngel eum ida frostark.no
<ŽƉŝ͗ or rne Midtbø or. rne.Midtbo asker.kommune.no
ŵŶĞ͗ ustering av førstegangsutkast kommuneplan

Hei,
Viser til eposter datert 3. og 28.sept hvor dere gjør oss oppmerksom på en feil i kommuneplankartet.
Feilen er registrert av oss og vil bli rettet opp før utleggelse til offentlig ettersyn. Se vedlegg som lå ved saken til politisk behandling
21. sept., der er innspillet deres listet opp som feil som skal rettes opp.

Med vennlig hilsen
Linn autra Grønseth
UnGJLYHUNRPPXQHSODQ
VDPIXQQVSODQOHJJLQJ
( 47) 911 36 722
( 47) 66 70 00 00
linn.tautra.gronseth@asker.kommune.no
asker.kommune.no


0220 2018012
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 10. november 2020 i medhold av plan- og
bygningslovens §§ 12-12.
Asker kommune,
For kommunedirektøren
Marte H. Lie

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING
MARIEROVEIEN 7, GNR./BNR. 73/14 OG DEL AV GNR./BNR 73/16 OG
GNR./BNR. 73/22.
DATO: 31.03.2020
PLANKART DATERT: 31.03.2020
§ 3.1 endret av kommunestyret i møte 10.11.2020
§ 1. Planens hensikt
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for moderat boligutvikling med
to nye boligtomter hvor ny bebyggelse og ny infrastruktur underordner seg det
kulturhistoriske miljøet og tilpasser seg eksisterende bebyggelse, topografi og
vegetasjon.
§ 2. Reguleringsformål
Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrensen
på plankartet.
Området reguleres til:
BFS

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse:
- Boliger – Tomt 1, frittliggende boliger
- Boliger – Tomt 2 og 3, frittliggende boliger

BRE Renovasjonsanlegg
SV

Veg

SKV Kjøreveg
GF

Grønnstruktur

H

Hensynssoner:
- H570 Hensynssone - bevaring kulturmiljø
- H540 Hensynssone - vassdrag
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§ 3.

Fellesbestemmelser / rekkefølgebestemmelser

3.1

Før det kan gis tillatelse til fradeling av nye boligtomter skal det foreligge
dokumentasjon på løsninger for adkomstvei og tilkobling til offentlig vann- og
avløp. Krav om tilstrekkelig slokkevann prosjekteres i forbindelse med
igangsettelsessøknad.

3.2

Før det kan gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal det foreligge godkjent
utomhusplan som skal vise:
- Ny bebyggelses plassering
- Eksisterende og nye koter
- Eventuelle støttemurer og trapper
- Adkomstvei, manøvreringsareal og parkeringsplasser
- Planlagt løsning for overvannshåndtering og flomsikring
- Renovasjonsløsning
- Uteoppholdsareal
- Vegetasjon som bevares og evt. vegetasjon som fjernes
Forstøtningsmurer ved intern adkomstvei tillates oppført i betong, betongstein
eller naturstein. Høyder, materialbruk og beplantning skal vises på tegninger
og godkjennes ved søknad om tillatelse til tiltak. Støttemurer langs intern
adkomstvei SKV tillates utført i høyde maks 0,3 m over ferdig dekke på vei.
Høye støttemurer skal sikres mot fallulykker med åpent rekkverk utført i tre
eller stål. Farge på rekkverk skal være hvit, mørk grå eller naturfarger.

3.3

Før igangsettingstillatelse kan gis for adkomstvei og vann- og avløpsrør skal
det foreligge godkjente tekniske planer.

3.4

Intern adkomstvei og felles renovasjonsløsning, som vist plassert på
plankartet, skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest for nye
boliger.

3.5

Felles renovasjonsbinge på inntil 15m2 på felles oppstillingsplass medtas ikke i
beregning av % BYA for tomten det gjelder.

§ 4. Område for frittliggende boliger.
4.1

For tomt 1 gjelder følgende:
Området kan bebygges med frittliggende bolig med eventuelt tilhørende
garasje og uthus. Det tillates etablert en integrert eller frittliggende
sekundærbolig på maks 80 m2 BRA.
Det tillates ikke fradeling av flere tomter fra tomt 1.
Regulert byggegrense som vist på plankartet gjelder for nybygg.
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Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA er 20% av tomtens nettoareal avsatt til
boligformål.
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser inngår ikke i beregningen
av % BYA. For sekundærbolig skal P-plass vises på utomhusplanen, men tas
ikke med i beregning av % BYA.
Bolig tillates med gesimshøyde på inntil 5,5 m. Sekundærbolig tillates med
gesimshøyde på inntil 4,5 m. Garasjer og uthus kan ha gesimshøyde på inntil
3,5 m
Høyder beregnes ut fra gjennomsnittlig terreng rundt bygget i henhold til TEK
17.
Møne på hovedhus skal ikke overstige kote +124,0.
Eksisterende bebyggelse på eiendom 73/14 tillates revet og eller ombygget.
Ved nybygg på tomt 1 skal bebyggelse ha trekledning i fasaden i tradisjonell
rød eller hvit farge. Det tillates også farger i lyse gråtoner. Tak skal ha
saltaksform og takvinkel skal være mellom 35 og 40 grader. Tak skal tekkes
med rødlig takstein.
4.2

For tomtene 2 og 3 gjelder følgende:
Området kan bebygges med en frittliggende bolig på hver tomt med eventuelt
tilhørende garasje og uthus. For begge boligene tillates en integrert
sekundærbolig på maks 80 m2 BRA.
Maksimalt tillatt bebygd areal, BYA er 20% av tomtens nettoareal avsatt til
boligformål.
Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser inngår ikke i beregningen
av BYA. For sekundærbolig skal P-plass vises på utomhusplanen, men tas
ikke med i beregning av %-BYA.
Ny bebyggelse kan ha gesimshøyde på inntil 6 m i forhold til gjennomsnittlig
ferdig planert terreng i henhold til TEK17 §6-2. Maksimal gesimshøyde fra
ferdig planert terreng skal ikke overstige 7m.
Maks mønehøyde på tomt 2 er kote +120,2.
Maks mønehøyde på tomt 3 er kote +119,0.
Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 35 og 40 grader. Tak skal
tekkes med rødlig takstein. Bebyggelsen skal ha trekledning i fasaden i
tradisjonell rød eller hvit farge. Det tillates også farger i lyse gråtoner.
Garasje som ligger under terreng medregnes ikke i BYA selv om den har
eksponert fasade ved innkjøring til garasjen. Bygningsdeler som ligger lavere
enn 0,5m over gjennomsnittlig terreng, medregnes ikke i BYA.

4.3

Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at
unødvendige store terrenginngrep unngås. Det tillates terrengtilpasninger for å
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etablere garasjer helt, eller delvis under terreng. Støttemurer langs intern
adkomstvei SKV tillates utført i høyde maks 0,3 m over ferdig dekke på vei.
Det tillates oppfylling av terreng inn mot støttemur på vestsiden av den interne
adkomstveien SKV.
4.4

Nye boligbygg skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.

4.5

Garasje og uthus over terreng kan plasseres utenfor byggegrense, men ikke
nærmere nabogrense enn 1 m. Garasje som ligger under terreng eller delvis
under terreng tillates plassert helt inntil tomtegrense som vist på
illustrasjonsplan. For frittliggende garasjer og uthus tillates gesimshøyde på
inntil 3,0 m, beregnet i henhold til TEK. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt
overstige 3,5 meter målt fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

4.6

Antall sykkel- og biloppstillingsplasser skal være i henhold til kommunens
veinormal fra 2010.

4.7

Det skal settes av minimum 200 m2 MUA per bolig og 50 m2 for
sekundærboligene.

4.8

Søknad om oppføring av ny bebyggelse skal oversendes regional
kulturminneforvaltning for uttalelse før rammetillatelse kan gis.

§ 5.

Vei og adkomst

5.1

Marieroveien videreføres med eksisterende standard og bredde, tilsvarende
den delen av veien som inngår i det fredete kulturmiljøet på Mariero. Det
tillates likevel nødvendige tilpasninger i overgangen etter krysset ved
avkjøringen til Julius Madsens vei, som vist på plankartet.

5.2

Område avsatt til kjøreveg SKV på plankartet gjelder ny adkomstveg til
eiendommene tomt 2 og tomt 3. Denne adkomstvegen skal opparbeides som
veiklasse FB i henhold til Asker kommunes veg- og gatenormal datert
04.05.2010.

§ 6.

Hensynssone bevaring kulturmiljø

6.1

I område for bevaring kulturmiljø skal det tas spesielle hensyn til
kulturlandskapet, spor etter tradisjonell landbruksdrift, registrerte kulturminner
og kulturmiljø. Områdets særpregede miljø skal sikres. Veifar, kulturlandskap,
landskapsrom, verdifulle trær, steingjerder og lignende skal bevares.

6.2

Nye tiltak skal begrenses og tilpasses eksisterende kultur- og naturmiljø.

6.3

Det skal legges spesiell vekt på hensynet til å opprettholde verneverdige
kulturlandskap ved planlegging og gjennomføring av byggetiltak.
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§ 7.

Hensynssone vassdrag

7.1

Område avmerket som hensynssone på tomtene 1 og 3, skal fungere som en
buffersone og flomsikringssone mot bekken. Området kan benyttes som
uteoppholdsareal til de tilhørende tomtene. Inngrep i terreng og vegetasjon
utover nødvendig skjøtsel i henhold til retningslinjer fastsatt i utomhusplanen
for området, samt lagring og massedeponering, er ikke tillatt.

§ 8.

Grønnstruktur

8.1

Område avmerket som grønnstruktur skal fungere som buffersone mot
Marieroveien. Denne buffersonen skal sikre videreføring av det verneverdige
kulturmiljøet veien ligger i.

8.2

Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor område avsatt til grønnstruktur.

8.3

Det tillates vedlikehold av eksisterende vegetasjon. Ved planting av ny
vegetasjon langs veien skal ikke dette hindre sikt fra avkjøring til nærliggende
eiendommer.
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Fra: Mira Wolden m @hesselbrand.com
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
Sendt: 10.11.2020 12:28:38
Emne: Kommentar til innspill (gnr/bnr 243/574)
Vedlegg:
Hei,
akk for fin orientering om innspill til kommuneplanens arealdel på møtet i Formannskapet 03.11.
I forbindelse med orienteringen vil jeg bare presisere at det er scenario 1 med ca 15-16 leiligheter vi primært foreslår i
innspillet på gnr bnr 243 574 på ærsnes.
I scenario 2 viser vi at det er mulig med høyere utnyttelse, dersom det skulle være ønskelig med flere boenheter fra
kommunens side. Vi har imidlertid forståelse for at dette vurderes som for stort på ærsnes, og er godt fornøyd med å jobbe
videre med scenario 1 .
Håper du kan ta denne kommentaren med i videre behandling av innspillet.
Vennlig hilsen
Mira olden
Mira Aanes

olden

Arkitekt MNAL
47 92068226
mw@hesselbrand.com
www.hesselbrand.com
Hesselbrand AS
Pilestredet 75C
0354 Oslo

Virusfri. www.avast.com

Fra: Eystein Kallhovde eystein.kallhovde@prosjektservice.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Lene Øistesø Winger Conradi Lene.Oisteso.Winger.Conradi@asker.kommune.no ; Tor Arne Midtbø
Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Asbjørn Flo Asbjorn.Flo@asker.kommune.no ; Per Morstad
Per.Morstad@asker.kommune.no
Sendt: 16.11.2020 13:19:13
Emne: Kommuneplanens arealdel - Orica/Sætre
Vedlegg: Letter to Asker 15.11.20.pdf
Til Asker kommune,
Jeg representerer Orica Australia Pty Ltd, som er en betydelig grunneier på Sætre.
Orica ønsker å supplere med informasjon, som ikke var kjent da vi leverte innspill kommuneplanens arealdel i juli 2020. Vi mener denne
informasjonen er viktig for arbeidet med planen.
Orica vil gjerne at vedlagte brev signert av Kevin Sonnemann brukes til å supplere vårt innspill fra juli.
Mvh
Eystein Kallhovde
for Orica

Fra: Eivind Mossige [em@advmossige.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]; Ingeborg
Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 16.11.2020 14:55:25
Emne: Kommuneplanens arealdel - Bjørklundsveien 24A og B, og 26
Vedlegg: Scan.pdf
Se vedlagte brev.
Med vennlig hilsen
Adv./siv.øk. Eivind Mossige
PB 1978 Vika, 0125 Oslo
Tel: +47 21 04 23 10
Mob: +47 92 02 73 82
Email: em@advmossige.no

---------------------------------------------------------------------Denne e-post med vedlegg er kun for den adressat som er angitt og kan inneholde taushetsbelagte opplysninger i
advokat-klientforhold. Hvis De ikke er rette mottaker av denne e-post, gjøres De oppmerksom på at enhver kopiering
eller annen videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne e-post ved en feiltakelse, bes De
vennligst gi oss beskjed per e-post, eventuelt per telefon 92 02 73 82, samt slette denne. På forhånd takk!
---------------------------------------------------------------------The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Fra: Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 18.11.2020 10:06:21
Emne: VS: Arealinnspill til kommuneplanens arealdel
Vedlegg: image001.png; Supplerende innspill KPA 20201117.pdf
Hei
an dere legge denne saken inn i ES
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kommuneplanens arealdel.

På forhånd tusen takk.
Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3ODQOHJJHUNRPPXQHSODQ
9LUNVRPKHWVDPIXQQVSODQOHJJLQJ
( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no
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&ƌŽŵ͗ Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien asker.kommune.no
^ĞŶƚ͗ onsdag 5. februar 2020 10 1
dŽ͗ Linn Holthe linn.holthe ramboll.no
^ƵďũĞĐƚ͗ SV Spørsmål vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel
Hei igjen
Vi har som plan å varsle oppstart av arealdelen i april mai da kan dere komme med innspill. Dere bør følge med på
nettsidene til kommunen der vil vi legge ut det dere trenger.

Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3ODQOHJJHUNRPPXQHSODQ
9LUNVRPKHWVDPIXQQVSODQOHJJLQJ

( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no
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Vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel Oppfylling Liverudleina
Det vises til innspill til kommuneplanens arealdel i forbindelse med rullering av denne. Innspillet er
datert 2.6.2020 og omhandler oppfylling i området Liverudleina i tidligere Røyken kommune.

Som gjort rede for i innspillet, er planen å legge til rette for oppfylling av terreng på øst -og vestsiden
av E134 innenfor foreslått innspillsgrense. Vestsiden av E134 er i dag skogkledd ravinelandskap. En
oppfylling i dette området, vil kunne gi et verdifullt tilskudd til kommunens jordbruksarealer.
På østsiden av E134 er planen å fylle opp deler av dagens jordbruksområde. Bakgrunnen for dette er
å få til en gunstigere arrondering av terrenget slik at området kan utnyttes mer effektivt enn det
gjøres i dag. For å få til dette vil det være behov for mellomlagring av matjord mens området fylles
opp.

Skissen viser planlagt oppfylling. Rød markering viser området hvor det vil være aktuelt å ta av
matjord for mellomlagring av matjord som senere tilbakeføres.
Oppfyllingen vil foregå i etapper. Det vil derfor ikke være behov for mellomlagring av matjorden
innenfor dette området, før det foreligger et konkret behov for deponering av masser. Håndtering av
matjord vil for en stor del kunne foregå som en sideforskyving av jorden.
Oppfyllingen innenfor innspillsområdet, vil ha behov for en midlertidig driftsvei. Mulig trasé er
skissert på vedlagte illustrasjoner. Så lenge anleggsveien er i drift, vil avtatt matjord ligge forsvarlig
mellomlagret for så å tilbakeføres når anlegget avvikles.
En konkretisering av massehåndtering vil utgjøre en viktig del av en eventuell fremtidig
detaljregulering.
Planlagt oppfylling kan mulig gi ca. 140-150 daa nytt jordbruksareal.

17.11.2020

Fra: Trond Larsen lartro@online.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
Sendt: 18.11.2020 10:33:28
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2032
Vedlegg: image001.jpg; 201116 - Innspill kommuneplanens arealdel.pdf
Hei
Oversender vedlagt innspill til kommuneplanens arealdel.
Etter lokalt møte med bl.a. ordfører vedrørende lokale forhold her, var det enighet om at innspill skulle sendes inn.
Dette til tross for utløpt tidsfrist. Vår velforening har gått litt under radaren mht innbyggertorg.
Med vennlig hilsen
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Grimsrud og Gjerdal vel
Asker Kommune
Kommuneplanens arealdel
Plan og bygg

Gjerdal 17.11.2020
Grimsrudveien 132
3442 Hyggen

Innspill til kommuneplanens arealdel 2020-2032
Området Grimsrud og Gjerdal består i dag 72 boliger og ca. 140 hytter. Naturlig nok er det det flere
som ønsker å bosette seg her på Jerdal. Noen hytteeiere ønsker bruksendring fra hytte til fast bolig.
De aller fleste vil beholde ha hyttene som fritidsaktivitet. Likeledes ønsker yngre som har tilhørighet å
starte familie og bosette seg her.
Den gamle kommuneplanen for Røyken 2015-2027 la opp til forsiktig vekst og med det bedre
forholdene rundt vann og avløp. Vannforsyningen er kritisk og må uansett prioriteres da dette er en
gammel asbestledning hvor det er flere ledningsbrudd årlig. Det bør være naturlig å inkludere å øke
kapasiteten med tanke på fremtiden.
Vårt innspill blir derfor at det i kommuneplanens arealdel viderefører den gamle planen. Videre at
det tas inn at området blir åpnet for forsiktig vekst ved å tillate bruksendring og fortetning.
Estimat hytter muligens 10% av over en lengre periode.
Teknisk infrastruktur.
En oppgradering av infrastrukturen, og i særdeleshet vann - og avløpssystemet, er helt nødvendig for
videre forsiktig boligvekst og fortetning. Tilgang til god og klimavennlig infrastruktur vil være
avgjørende for prioritering av vekstområdet på Jerdal. Nødvendige prioriteringer må innarbeides i
kommuneplanen. Vi hadde helst sett at rehabilitering av vannledningen hadde blitt kombinert med
en legging av en avløpsledning (pumpeledning) som så kan benyttes i forbindelse med avkloakkering
av hele Jerdal. Tilsvarende innspill ble gitt til Røyken da de anla gangvei tidlig på 90-tallet, men da ble
det ikke tatt hensyn til, dessverre.

Med vennlig hilsen
Trond Larsen
Sekretær i
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På forhånd takk for hjelpen
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Ingeborg Fønstelien
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Erling ilsen

Hei Ingeborg
eg viser til vårt møte tidligere i dag og oversender vårt innspill til ommuneplanen

realdelen.

Som nevnt har vi etter ønske fra dere valgt ut noen av kommunens vekstområder. sker Sentrum er ikke dekket av dette
innspillet. Hvis ønskelig vil vi utvikle et eget innspill til dette området.
Mvh
Steinar
Steinar Bustad
sker æringsforening
lf 47 11 36 727
E-post steinar askern.no
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čƌƵŵůĂŶŐƐŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂŽŐĨƌĂŵƚŝůŝůůŝŶŐƐƚĂĚǀĞŝĞŶ͘
<ŽƌƚŬĂŶŶĞǀŶĞƐ͗

x EčƌŝŶŐƐďǇŐŐŽŐϮϱϬďŽůŝŐĞƌŝ>ƵŶĚĞŬƌŽŬĞŶ
x EǇďǇŐŐŽŐŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀĨůĞƌĞĂǀŶčƌŝŶŐƐĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶĞƉĊŶŽƌĚƐŝĚĞŶĂǀŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂ
x EǇƚƚŶčƌŝŶŐƐůŽŬĂůĞĨŽƌsĂƌŶĞƌŐƌƵƉƉĞŶ
x WĊďǇŐŐŽŐŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀĚĞůĞƌĂǀŶčƌŝŶŐƐĞŝĞŶĚŽŵŵĞŶĞƉĊƐǇĚƐŝĚĞŶĂǀŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂ
/ĂůƚŚĂƌĐĂ͘ϱϬ͘ϬϬϬŬǀŵŶĞƚƚŽďƌƵŬƐĂƌĞĂůďůŝƚƚŽƉƉƌƵƐƚĞƚĞůůĞƌƚŝůŬŽŵŵĞƚ͕ŚĞƌĂǀĐĂ͘ϮϬ͘ϬϬϬŬǀŵƚŝů
ďŽůŝŐ͘ĞƚĞƌŝƉĞƌŝŽĚĞŶŝŶǀĞƐƚĞƌƚĐĂ͘ϭ͘ϱŵƌĚ͘ŬƌŽŶĞƌŝĚĞŶŶĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͘

&ŽƌǀŝƐƐĞĚĞůĞƌĂǀŚĂŶĚĞůƐŶčƌŝŶŐĞŶĨƌĞŵƐƚĊƌŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵĞŶŵĂŐŶĞƚ͘

'ƌƵŶŶĞŝĞƌŶĞůĂŶŐƐŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂŚĂƌƐŝĚĞŶϮϬϬϳƐĂŵĂƌďĞŝĚĞƚŐũĞŶŶŽŵŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂ
'ƌƵŶŶĞŝĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐĨŽƌĊƐŝŬƌĞĞŶŚĞůŚĞƚůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘,ŝƚƚŝůĞƌĂŶǀĞŶĚƚ
ĐĂ͘ϳŵŶŽŬƚŝůĨĞůůĞƐƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐ͘'ƌƵŶŶĞŝĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶƐŽŵƌĊĚĞƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐŽǀĞƌϮϲϬŵĊů͘

sĞĚŬŽŵŵƵŶĞĚĞůƉůĂŶ,ŽůŵĞŶ^ůĞƉĞŶĚĞŶ͕ƐŽŵďůĞǀĞĚƚĂƚƚŝϮϬϭϯ͕ďůĞĚĞƚĊƉŶĞƚĨŽƌĂƚŶǇƚƚĞĂƌĞĂůĞƚ
ŬƵŶŶĞƆŬĞƐĨƌĂŶĞƚƚŽϭϵϬ͘ϬϬϬŬǀŵƚŝůϮϵϬ͘ϬϬϬŬǀŵ͘

KŵƌĊĚĞƚŵĞĚďů͘Ă͘/<͕DƆůůĞƌŝů͕DĞŐĂĨůŝƐ͕DƆďĞůƌŝŶŐĞŶ͕&ŽƌĚ͕sĂƌŶĞƌ'ƌƵƉƉĞŶ͕WŽǁĞƌ͕ůŬũƆƉ
ŵ͘Ĩů͘ƵƚŐũƆƌĞŶďĞƚǇĚĞůŝŐĚĞůĂǀŶčƌŝŶŐƐůŝǀĞƚŝƐŬĞƌʹƐčƌůŝŐŝŶŶĞŶŚĂŶĚĞů͘ĞĚƌŝĨƚĞŶĞƐŽŵĞƌ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚƉĊŝůůŝŶŐƐƚĂĚŽŵƐĞƚƚĞƌĨŽƌϮϳŵƌĚ͘ŬƌŽŶĞƌͲŚǀŝůŬĞƚƵƚŐũƆƌϯϰйĂǀĂůůŽŵƐĞƚŶŝŶŐĂǀƐŬĞƌͲ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĞďĞĚƌŝĨƚĞƌ͘ŝƐƐĞďĞĚƌŝĨƚĞŶĞŚĂƌϭϭ͘ϬϬϬĂŶƐĂƚƚĞŝƐŬĞƌŽŐŝEŽƌŐĞ͕ŚǀŝůŬĞƚŝŐũĞŶƵƚŐũƆƌϯϯй
ĂǀĂůůĞƐŬĞƌͲƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚĞďĞĚƌŝĨƚĞƌ͘>ŽŬĂůƚŚĂƌŽŵƌĊĚĞƚϰ͘ϳϬϬĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘

ĞŶůŽŬĂůĞǀĂƌĞŚĂŶĚĞůĞŶŵĞĚďů͘Ă͘/<ŽŐ^ůĞƉĞŶĚĞŶƐĞŶƚĞƌƐƚĊƌĨŽƌϰϬйĂǀĂůůŚĂŶĚĞůŽǀĞƌĚŝƐŬŝ
ƐŬĞƌ͘dŽƚĂůƚŽŵƐĞƚƚĞƐĨŽƌϵ͕ϳŵƌĚ͘ŬƌŽŶĞƌ͘ĞƚĞƌƐčƌůŝŐǀĂƌĞƌƚŝůŚƵƐŽŐŚũĞŵƐŽŵŝŬŬĞƚŝůďǇƐĂǀ
ŬũƆƉĞƐĞŶƚƌĞŶĞƐŽŵĚƌĂƌƉƌŽƐĞŶƚĞŶŽƉƉ͘/ƚŝůůĞŐŐŬŽŵŵĞƌĞŶŽŵƐĞƚŶŝŶŐƉĊϴŵƌĚ͘ŬƌŽŶĞƌŝŶŶĞŶ
ďŝůƐĞŐŵĞŶƚĞƚŚǀŽƌĂǀĂŶƐůĂŐƐǀŝƐϵϬйŽŵƐĞƚƚĞƐƉĊŝůůŝŶŐƐƚĂĚ͘

KŵƌĊĚĞƚŚĂƌŶčƌŚĞƚƚŝůϮũĞƌŶďĂŶĞƐƚĂƐũŽŶĞƌŽŐĞƚŐŽĚƚƵƚďǇŐĚďƵƐƐƚŝůďƵĚŝƚŝůůĞŐŐƚŝůǀĞŝĂŬƐĞŶϭϴ͘
'ƌƵŶŶĞŝĞƌŶĞŽŐ'ƌƵŶŶĞŝĞƌĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶĞƌŽƉƉƚĂƚƚĂǀĂƚĨƌĞŵƚŝĚĞŶƐŚĂŶĚĞůǀŝůĨĊŶǇĞĨŽƌŵĞƌ͘Ğƚǀŝůďůŝ
ďĞŚŽǀĨŽƌŵĞƌŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚĂŶĚĞůĞŶ͕ŵŝŶĚƌĞďƌƵŬĂǀďŝů͕ƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌďůŝƌĞƚƚĞƌƐƉƵƌƚ
ŽŐŝŬŬĞŵŝŶƐƚǀŝůƐŚŽǁƌŽŵŽŐŶĞƚƚŚĂŶĚĞůǀŽŬƐĞǇƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞŵĞĚĚĂŐĞŶƐŚĂŶĚĞůƐĨŽƌŵĞƌ͘
ĞƚĞƌŽŐƐĊŐŽĚƚĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚĂƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨŽƌŬŽŶƚŽƌŚĂƌŵĞĚƚŝůƐǀĂƌĞŶĚĞůŽŬĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƚŝůďƵĚĊ
ŐũƆƌĞ͘
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&ŽƌƐŬĞƌƐďĞĨŽůŬŶŝŶŐďůŝƌŬŽƌƚƌĞŝƐƚĂƌďĞŝĚŝŶŶĞŶŚĂŶĚĞů͕ŬŽŶƚŽƌŽŐĚĞƚŽĨĨĞŶƚůŝŐĞďůŝŵĞƌĞƚƚĞƌƚƌĂŬƚĞƚ͘
EĊƐŽŵϭϴͲƉƌŽƐĞƐƐĞŶŝŐũĞŶĞƌƉĊƐŬŝŶŶĞƌďůŝƌŵƵůŝŐĊůĂŐĞĞŶŚĞůŚĞƚƐƉůĂŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵĞƌŬŶǇƚƚĞƚ
ŽƉƉŵŽƚŶǇϭϴŽŐĚĞŶƐƵƚĨŽƌŵŝŶŐŽŐďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚ͘

/ƚĞƚƚƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚƐŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶŽŐŝƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĞƌĨŽƌĚĞĨŽůŬĞǀĂůŐƚĞ
ƉůĂŶůĞŐŐĞƐĚĞƚŽŐĂƌďĞŝĚĞƐĚĞƚĨŽƌĞƚŵĞƌƵƌďĂŶƚ͕ďŝůĨƌŝƚƚŽŐŚǇŐŐĞůŝŐŚĂŶĚĞůƐͲŽŐŬŽŶƚŽƌŽŵƌĊĚĞŵĞĚ
ĞƚŶčƌƐĞŶƚĞƌŵĞĚƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŚĞůƚƆƐƚ͘

ĞĨŽƌĞůƆƉŝŐĞƉůĂŶĞŶĞƐŽŵĞƌƐƉŝůƚŝŶŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŶǇŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶŝŶĚŝŬĞƌĞƌŽŐƐĊĞŶ
ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌŝŶŐŽŐŵĞƌƵƚŶǇƚƚĞůƐĞǀĞĚĂƚƐčƌůŝŐĚĞůĞƌĂǀŽŵƌĊĚĞŶĞůĂŶŐƐŝůůŝŶŐƐƚĂĚƐůĞƚƚĂƉĊƐǇĚƐŝĚĞŶ
ƐŬĂůŬƵŶŶĞŝŶŶĞŚŽůĚĞďŽůŝŐĞƌ͘ŶƚĂůůďŽĞŶŚĞƚĞƌĞƌĚĞƚĨŽƌƚŝĚůŝŐĊǀčƌĞĨŽƌďĂƐƚĂŶƚƉĊ͕ŵĞŶ
ŐƌƵŶŶĞŝĞƌĞƐĞƌĨŽƌƐĞŐϯͲϰϬϬďŽůŝŐĞƌŝĞƚŝĞƚϭϬĊƌƐƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ͘

DĞĚĚĞƚŽŵĨĂƚƚĞŶĚĞŶčƌŝŶŐƐůŝǀĞƚƐŽŵďĞĨŝŶŶĞƌƐĞŐƉĊŝůůŝŶŐƐƚĂĚǀŝůĚĞƚƚĞŬƵŶŶĞƐŝŬƌĞĨůĞƌĞ
ŬŽƌƚƌĞŝƐƚĞƐŬĞƌďƆƌŝŶŐĞƌ͘







KŵƌĊĚĞƚũĞƌŬĊƐŽŐ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ

ũĞƌŬĊƐ

ũĞƌŬĊƐŚĂƌĞŶƐƚŽƌďůĂŶĚŝŶŐĂǀƵůŝŬĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐĨŽƌŵĊůŝŶŶĞŶĨŽƌĚĞƚďĞŐƌĞŶƐĞĚĞŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƚƚĞ
ŚŝŶĚƌĞƌĞŶŚĞůŚĞƚůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͕ŽŐĂĚŬŽŵƐƚĨŽƌŚŽůĚĞŶĞŝŶŶŽŐƵƚĂǀŽŵƌĊĚĞƚĞƌŐĞŶĞƌĞůƚŝŬŬĞŐŽĚĞĞůůĞƌ
ƚƌǇŐŐĞ͘

ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƐĂƚĚĞƚůĞŐŐĞƐƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌĞŶƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŶčƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƌĞŐŶĞƚĨŽƌ
ŬŽŶƚŽƌ͕ůĂŐĞƌŽŐŝŶĚƵƐƚƌŝĨŽƌĊƐŝŬƌĞĞŶĨŽƌƵƚƐŝŐďĂƌ͕ďčƌĞŬƌĂĨƚŝŐŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŵĞĚŬŽƌƚƌĞŝƐƚĞ
ĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘&ŽƌĊƐŝŬƌĞĚĞŶŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶĂŶďĞĨĂůĞƌƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂƚĚĞƚůĞŐŐĞƐ
ƉůĂŶĞƌĨŽƌĞŶŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĨŽƌƚŝůŬŽŵƐƚƚŝůŽŐŐũĞŶŶŽŵŽŵƌĊĚĞƚ͘KŵƌĊĚĞƚďƆƌ
ĨŽƌďĞŚŽůĚĞƐŶčƌŝŶŐͬŝŶĚƵƐƚƌŝ͘sŝĚĞƌĞďŽůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐǀŝůǀčƌĞĞŶďĞŐƌĞŶƐŶŝŶŐƉĊŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͘

ĞƚŵĊƚĂƐŚĞŶƐǇŶƚŝůĂƚĚĞƚůŝŐŐĞƌďŽůŝŐŽŵƌĊĚĞƌŝŶčƌƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊ
ůǇƐŽŐůǇĚĨŽƌƵƌĞŶƐŶŝŶŐ͘

ĞƚďƆƌůĞŐŐĞƐƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌĨůǇƚƚŝŶŐĂǀsŽůůĞŶ<ǇƐƚŬƵůƚƵƌďĂƌŶĞŚĂŐĞ͘ĂŐĞŶƐƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĞƌůŝƚĞĞŐŶĞƚĨŽƌ
ďĂƌŶĞŚĂŐĞĚĂĚĞŶůŝŐŐĞƌŝĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞŵĞĚŵǇĞƚƵŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƚŝůsĞĂƐŽŐũĞƌŬĊƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƌ͘
ĞƚĨŝŶŶĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƌĞĂůĞƌŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌŶčƌŚĞƚƐŽŵĞƌƐǀčƌƚŐŽĚƚĞŐŶĞƚĨŽƌďĂƌŶĞŚĂŐĞŶ͕Ĩ͘ĞŬƐ
dĊũĞ͘
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^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ

^ůĞŵŵĞƐƚĂĚĞƌŝŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶƉĞŬƚƵƚƐŽŵĞƚůŽŬĂůƐĞŶƚĞƌŽŐĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚǀĞŬƐƚŽŵƌĊĚĞŵĞĚŐŽĚ
ƚŝůŐĂŶŐƚŝůŽĨĨĞŶƚůŝŐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶ;ďƵƐƐŽŐŚƵƌƚŝŐďĊƚͿƐĂŵƚŶčƌŚĞƚƚŝůďĊĚĞϭϯϰŽŐϭϴ͘

ĞƚƚĞŝŶŶĞďčƌĞƌĂƚ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚƐŬĂůƵƚǀŝŬůĞƐƌƵŶĚƚŬŽůůĞŬƚŝǀŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚĞŶĞŽŐĂƚĚĞŶƐŽƐŝĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚƐŬĂůĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌĞƐĞƚƚĞƌĚĞƚƚĞ͘ĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚĞǀĞŬƐƚŽŵƌĊĚĞƚƉĊ
^ůĞŵŵĞƐƚĂĚĞƌĚĞĨŝŶĞƌƚĊǀčƌĞŝŶŶĞŶĨŽƌϭŬŵŐĂŶŐĂǀƐƚĂŶĚĨƌĂƐĞŶƚƌƵŵƐŽŵƌĊĚĞƚ͕ŶŽĞƐŽŵǀŝůďŝĚƌĂ
ƚŝůĂƚ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚŬĂŶƵƚǀŝŬůĞƐƐŽŵĞƚďčƌĞŬƌĂĨƚŝŐůŽŬĂůƐĞŶƚĞƌŵĞĚĞŐŶĞƚũĞŶĞƐƚĞƚŝůďƵĚ͘

&ƌĞŵƚŝĚĞŶƐŚĂŶĚĞůǀŝůĨĊŶǇĞĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚǀŝůďůŝďĞŚŽǀĨŽƌŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚĂŶĚĞůĞŶ͕ŵŝŶĚƌĞ
ďƌƵŬĂǀďŝů͕ƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌǀŝůďůŝĞƚƚĞƌƐƉƵƌƚŽŐŝŬŬĞŵŝŶƐƚǀŝůƐŚŽǁƌŽŵŽŐŶĞƚƚŚĂŶĚĞůǀŽŬƐĞ
ǇƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞŵĞĚĚĂŐĞŶƐŚĂŶĚĞůƐĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚĞƌŐŽĚƚĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚĂƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨŽƌ
ŬŽŶƚŽƌŚĂƌƚĞƚƚƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚůŽŬĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƚŝůďƵĚ͘

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶĞŶŵĞůůŽŵsĂƚĞƌůĂŶĚ͕ZŽƌƚƵŶĞƚŽŐǀũĞƚƵŶŽŵƌĊĚĞƚŵĊƐƚǇƌŬĞƐ͘ĞƚďƆƌĂǀƐĞƚƚĞƐ
ĂƌĞĂůƚŝůŵŽďŝůŝƚĞƚŵĞůůŽŵŽŵƌĊĚĞŶĞ͕ƐĂŵƚƉĞŶĚůĞƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐĨŽƌďƵƐƐŽŐŚƵƌƚŝŐďĊƚ͘ĞĚƌĞƚŵŽďŝůŝƚĞƚ
ǀŝůŐŝŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŝĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŽŐŶǇĞďƌĂŶƐũĞƌ͘ƚŵŝůũƆŝŶŶĞŶƐŝƌŬƵůčƌƆŬŽŶŽŵŝŽŐŝŶŶŽǀĂƐũŽŶ
ĞƌĂůůĞƌĞĚĞĞƚĂďůĞƌƚŝ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ;^ŽŵĨ͘ĞŬƐ͘s^͕DƉĞǆ͕EŽƌƌƆŶƚ^͕ĂŐĞǇĞ^͕DĂƌŝŶĞWƌŽŵĞĚ
ĨůĞƌĞͿ͘ƌĞĂůĨŽƌĞŶǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀĚĞƚƚĞŵŝůũƆĞƚŵĞĚŬƵŶŶƐŬĂƉƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶčƌŝŶŐĞƌǀŝůǀčƌĞǀŝŬƚŝŐ
ĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ͘KŵƌĊĚĞƚŝƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůǀũĞƚƵŶĂǀƐĞƚƚĞƐƚŝůŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘

dŝůŐũĞŶŐĞůŝŐĂƌĞĂůĨŽƌďŽůŝŐ͕ŶčƌŝŶŐŽŐƚŝůŐĂŶŐƌĞŬƌĞĂƐũŽŶƐŽŵƌĊĚĞƌĞƌƐĂŵůĞƚĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĨŽƌĞŶ
ďčƌĞŬƌĂĨƚŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ͘<ǇƐƚƐƚŝĞŶĨƌĂ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚĨŽƌƐƚĞƌŬĞƌĚĞƚƚĞ͕ŵĞĚƐŝŶĞ
ǀĞƌĚĞŶƐƵŶŝŬĞĂƚƚƌĂŬƐũŽŶĞƌ͖ďĊƚďǇŐŐĞƌŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝŚŝƐƚŽƌŝĞŶŽŐŐĞŽůŽŐŝ͘ƌĞĂůĂǀƐĂƚƚƚŝů
ŬƵŶŶƐŬĂƉƐĨŽƌŵŝĚůŝŶŐŝƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚŵƵƐĞƵŵ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞůĂŐĞŶĞ͕ŶčƌŵŝůũƆƐĞŶƚƌĂůĞŶŝsŽůůĞŶŽŐĚĞƚ
ŶǇĞŝŶŶďǇŐŐĞƌƚŽƌŐĞƚŝ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚŽŐĂŶĚƌĞŶčƌŝŶŐƐĂŬƚƆƌĞƌĞƌǀŝŬƚŝŐ͘,ĞƌǀŝůŽŐƐĊ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚWĂƌŬ
ŬƵŶŶĞŐŝĂƌĞĂůĨŽƌďĊĚĞƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ͕ŬƵŶŶƐŬĂƉ;ŐĞŽůŽŐŝ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬŵĂŶŐĨŽůĚŽŐŶčƌŚĞƚKƐůŽĨũŽƌĚĞŶͿ
ƐĂŵƚĞŶŵƵůŝŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂǀďůŽŵƐƚĞƌͬďĞƐƆŬƐŚĂŐĞƐŽŵǀŝůŬƵŶŶĞŐŝĞŶŵĞƌǀĞƌĚŝƚŝůƉĂƌŬĞŶŽŐ
ƚƵƌŽŵƌĊĚĞƚǀĞĚĂƚĚĞŶƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐŐũƆƌĞƐĨŽƌŝŶŶďǇŐŐĞƌĞŽŐďĞƐƆŬĞŶĚĞŽŐŝǀĂƌĞƚĂƌŬƵŶŶƐŬĂƉƐĚĞůŝŶŐĞŶ
ŽŵĚĞƚďŝŽůŽŐŝƐŬĞŵĂŶŐĨŽůĚĞƚŽŐŶĂƚƵƌƌĞƐƵƌƐĞŶĞ͘

WŽƚĞŶƐŝĂůĞƚĨŽƌĨƌĞŵƚŝĚŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀůƆŶŶƐŽŵŵĞŽŐďčƌĞŬƌĂĨƚŝŐĞŶčƌŝŶŐĞƌĞƌƐƚŽƌƚŝ^ůĞŵŵĞƐƚĂĚ͘
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^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚ͗

^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚĞƌŝĞŶƵŶŝŬƉŽƐŝƐũŽŶŵĞĚƐŝŶŶčƌŚĞƚƚŝůϭϯϰ͕ďƵƐƐŽŐũĞƌŶďĂŶĞ͘ĞƚƚĞĞƌĞƚůŽŬĂůƚĨŽƌƚƌŝŶŶ
ƐŽŵŵĊƵƚŶǇƚƚĞƐ͘

ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀ^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚŽŵƌĊĚĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ͘&ŽƌĊŬŽŵŵĞŝ
ŐĂŶŐŵĞĚĚĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚŵĊĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĞŶƉůĂŶĨŽƌƚĞŬŶŝƐŬŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƐ͘ĞƚƐĞƚƚĞƐ
ƐƉĞƐŝĞůƚƐƆŬĞůǇƐƉĊĂǀůƆƉŵĞĚƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŬĂƉĂƐŝƚĞƚĨŽƌĨƌĞŵƚŝĚŝŐƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐĞĂƌĞĂůĞƌ͘
hůŝŬĞ͕ĞǀĞŶƚƵĞůƚŵŝĚůĞƌƚŝĚŝŐĞ͕ůƆƐŶŝŶŐĞƌŵĊǀƵƌĚĞƌĞƐ͘

ĞƚĞƌǀĞĚƚĂƚƚĞŶŽŵƌĊĚĞƉůĂŶƐŽŵůĞŐŐĞƌƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚŵĞĚďŽůŝŐĞƌŽŐŶčƌŝŶŐ͘
,ĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚƉůĂŶĞŶĞƌĊƵƚǀŝŬůĞ^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚƚŝůĞŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀŽŐůĞǀĞŶĚĞƐƚĂƐũŽŶƐďǇŵĞĚŐŽĚĞďǇƌŽŵ
ƐŽŵŐŝƌŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌŽƉƉŚŽůĚŽŐĂŬƚŝǀŝƚĞƚŐũĞŶŶŽŵŚĞůĞĊƌĞƚ͘

&ƌĞŵƚŝĚĞŶƐŚĂŶĚĞůǀŝůĨĊŶǇĞĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚǀŝůďůŝďĞŚŽǀĨŽƌŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚĂŶĚĞůĞŶ͕ŵŝŶĚƌĞ
ďƌƵŬĂǀďŝů͕ƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌǀŝůďůŝĞƚƚĞƌƐƉƵƌƚŽŐŝŬŬĞŵŝŶƐƚǀŝůƐŚŽǁƌŽŵŽŐŶĞƚƚŚĂŶĚĞůǀŽŬƐĞ
ǇƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞŵĞĚĚĂŐĞŶƐŚĂŶĚĞůƐĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚĞƌŐŽĚƚĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚĂƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨŽƌ
ŬŽŶƚŽƌŚĂƌƚĞƚƚƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚůŽŬĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƚŝůďƵĚ͘

ZĞŶƐĞĂŶůĞŐŐĞƚƉĊ>ĂŚĞůůŚĂƌďĞŐƌĞŶƐĞƚŬĂƉĂƐŝƚĞƚĨŽƌŶǇĞƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐĞƌ͘ĞƚƚĞďĞŐƌĞŶƐĞƌŽŐƐƚŽƉƉĞƌŶĊ
ǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘ĞƚĞƌƉĞŬƚƉĊƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀĞŶƉƵŵƉĞůĞĚŶŝŶŐƚŝůZƆǇŬĞŶĨŽƌĊƐůŝƉƉĞĂǀůƆƉĞƚǀŝĚĞƌĞƚŝů
s^͘ĞƚĞƌŬƌŝƚŝƐŬĂƚĨƌĞŵĚƌŝĨƚĞŶƉĊĞŶĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĂǀƌĞŶƐĞĂŶůĞŐŐĞƚďůŝƌƚǇĚĞůŝŐĚĞĨŝŶĞƌƚŽŐůƆƐƚ͕ĚĂ
ĚĞƚƚĞŚĂƌĞŶĚŝƌĞŬƚĞƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐƉĊĨƌĞŵĚƌŝĨƚĂǀĂůůĞƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƉĊ^ƉŝŬŬĞƐƚĂĚ͘
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ZƆǇŬĞŶ͗

ZƆǇŬĞŶŚĂƌĞŶƵŶŝŬƉŽƐŝƐũŽŶŵĞĚƐŝŶŶčƌŚĞƚƚŝůϭϯϰ͕ďƵƐƐŽŐũĞƌŶďĂŶĞ͘ĞƚƚĞĞƌĞƚůŽŬĂůƚĨŽƌƚƌŝŶŶ
ƐŽŵŵĊƵƚŶǇƚƚĞƐ͘&ŽƌĊƐŝŬƌĞƵƚŶǇƚƚĞůƐĞĂǀŬŽůůĞŬƚŝǀƚŝůďƵĚĞƚĂŶďĞĨĂůĞƌƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂƚĚĞƚ
ůĞŐŐĞƐƚŝůƌĞƚƚĞĨŽƌƉĞŶĚůĞƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐŝŽŵƌĊĚĞƚ͘

&ƌĞŵƚŝĚĞŶƐŚĂŶĚĞůǀŝůĨĊŶǇĞĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚǀŝůďůŝďĞŚŽǀĨŽƌŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌŬŶǇƚƚĞƚƚŝůŚĂŶĚĞůĞŶ͕ŵŝŶĚƌĞ
ďƌƵŬĂǀďŝů͕ƐĞƌǀŝĐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌǀŝůďůŝĞƚƚĞƌƐƉƵƌƚŽŐŝŬŬĞŵŝŶƐƚǀŝůƐŚŽǁƌŽŵŽŐŶĞƚƚŚĂŶĚĞůǀŽŬƐĞ
ǇƚƚĞƌůŝŐĞƌĞŝŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞŵĞĚĚĂŐĞŶƐŚĂŶĚĞůƐĨŽƌŵĞƌ͘ĞƚĞƌŐŽĚƚĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚĂƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĨŽƌ
ŬŽŶƚŽƌŚĂƌƚĞƚƚƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚůŽŬĂůĞƐĞƌǀŝĐĞƚŝůďƵĚ͘

ƌĊƐĞƚǀĞƐƚ͕ĐĂϭϬŵĊů͕ďƆƌƵƚŶǇƚƚĞƐƚŝůŶčƌŝŶŐͬŬŽŶƚŽƌĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘KŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌŶčƌƌĊƐĞƚďŽŽŐ
ŽŵƐŽƌŐƐƐĞŶƚĞƌ͘ĞƚĞƌŶčƌůŝŐŐĞŶĚĞĊŬŶǇƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚƚŝůŚĞůƐĞŶčƌŝŶŐĞƌ͘ůůĞĂŬƚƵĞůůĞŽŵƌĊĚĞƌŚĂƌ
ŶčƌŚĞƚƚŝůZƆǇŬĞŶƐƚĂƐũŽŶ͘

ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚƐŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞĨƌĞŵƐŬǇŶĚĞƌĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚŽŵƌĊĚĞƉůĂŶ͘ĞƚƚĞ
ĂƌďĞŝĚĞƚďƆƌƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ͘

/ZƆǇŬĞŶƐĞŶƚƌƵŵĞƌĚĞƚƚŝůĨƌĞĚƐƐƚŝůůĞŶĚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƚŝůĊŝŐĂŶŐƐĞƚƚĞďǇŐŐŝŶŐĂǀŝŶŶƚŝůϮϬϬďŽůŝŐĞƌ͘







ZƆǇŬĞŶŶčƌŝŶŐƐƉĂƌŬ͗

ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞŵĊƐƚǇƌŬĞƐĨŽƌĊƚŝůƚƌĞŬŬĞƐĞŐĨƌĞŵƚŝĚŝŐĞ
ŶǇĞƚĂďůĞƌŝŶŐĞƌ͘ĞƚƚĞŐũƆƌĞƐǀĞĚĂƚŽŵƌĊĚĞƚZƆǇŬĞŶEčƌŝŶŐƐƉĂƌŬŵŽƚ^čƚƌĞůĂŶŐƐϭϯϰĂǀƐĞƚƚĞƐƚŝů
ĨƌĞŵƚŝĚŝŐŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘

ĞƚĞƌƐƚŽƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚŝŽŵƌĊĚĞƚŽŐZƆǇŬĞŶEčƌŝŶŐƐƉĂƌŬŚĂƌƵƚǀŝŬůĞƚŽŐƐŽůŐƚĐĂϯϯϬϬϬϬŵϮ͕ŵĞĚ
ďǇŐŐĞŬůĂƌĞƚŽŵƚĞƌƉĊ͕ŽŐͲĨĞůƚĞƚ͘ϮϯďĞĚƌŝĨƚĞƌŚĂƌŝĚĂŐĨƵŶŶĞƚƐŝŶĞƉůĂƐƐĞƌŚĞƌ͘

&Ğůƚ;ĐĂ͘ϭϬϱϬϬϬŵϮͿĞƌĨĞƌĚŝŐƌĞŐƵůĞƌƚŽŐƵŶĚĞƌƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘dŽŵƚĞŶĞĞƌĚĞůǀŝƐƐŽůŐƚ͘^ĂůŐƉĊŐĊƌ͘
&ĞůƚĞƌŶĞƐƚĞĨĞůƚƐŽŵƐŬĂůƌĞŐƵůĞƌĞƐ͘ZĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐĞƐƐĞŶŚĂƌƐƚĂƌƚĞƚ͘ĞƚƚĞĨĞůƚĞƚĞƌĚĞůƚŝƚŽĨĂƐĞƌ͖
ĨƆƌƐƚĞĨĂƐĞĞƌĞƚĚĞƉŽŶŝůĂŐƌŝŶŐĂǀŽǀĞƌƐŬƵĚĚƐŵĂƐƐĞƌ͘ŶĚƌĞĨĂƐĞĞƌŽƉƉĂƌďĞŝĚĞůƐĞĂǀĨůĞƌĞ
ŶčƌŝŶŐƐƚŽŵƚĞƌĨŽƌƐĂůŐ͕ŵĞĚŶǇĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘

&Ğůƚ&ŬĂŶǀčƌĞĞŶŶĞƐƚĞŵƵůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘ĞƚƚĞůŝŐŐĞƌƉĊŶĂďŽŽŵƌĊĚĞƚƆƐƚĨŽƌĚĂŐĞŶƐͲĨĞůƚ͘ĞƚƚĞ
ĨĞůƚĞƚĞƌŚĞůƚĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ^ƚĂƚĞŶƐǀĞŝǀĞƐĞŶŽŐĚĞƌĞƐƚŝůůĂƚĞůƐĞƚŝůĂǀŬũƆƌŝŶŐĨƌĂϭϯϰ͘ŶŵƵůŝŐ
ĂĚŬŽŵƐƚŬĂŶǀčƌĞǀŝĂĚĂŐĞŶƐŶčƌŝŶŐƐƉĂƌŬ;ͲĨĞůƚĞƚͿ͘ĞƚĞƌǀŝŬƚŝŐĂƚĚĞƚƉůĂŶůĞŐŐĞƉĊŽŐĂǀŬũƆƌŝŶŐƵƚ
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ĨƌĂĂƚĚĞƚĞŶŐĂŶŐŝĨƌĞŵƚŝĚĞŶďůŝƌϰͲĨĞůƚƉĊϭϯϰ͘'ƌƵŶŶĞŝĞƌĨŽƌĚĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚĞƌƉŽƐŝƚŝǀƚŝůǀŝĚĞƌĞ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘

&ŽƌƵƚĞŶůĂŐĞƌŽŐůŽŐŝƐƚŝŬŬƌĞǀĞŶĚĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚďƆƌĚĞƚŝĨƌĞŵƚŝĚĞŶĊƉŶĞƐŽƉƉĨŽƌŶčƌŝŶŐƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ
ƐŽŵĞƌŬŽŶƚŽƌďĂƐĞƌƚŽŐŬƵŶŶƐŬĂƉƐŝŶƚĞŶƐŝǀ͘ŶĨƌĞŵƚŝĚŝŐŶǇĂǀŽŐƉĊŬũƆƌŝŶŐĊƉŶĞƌĨŽƌĚĞƚƚĞ͘ĞƚĞƌ
ǀŝŬƚŝŐĂƚĨŽƌŚŽůĚĞŶĞůĞŐŐĞƐƚŝůƌĞƚƚĞƐůŝŬĂƚǀŝŬĂŶĨĊĞŶĨƌĞŵƚŝĚŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀZƆǇŬĞŶEčƌŝŶŐƐƉĂƌŬƐůŝŬ
ĂƚĚĞŶŬŶǇƚƚĞƐƐĂŵŵĞŶŵĞĚďŽůŝŐŽŐŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŝ ƌŽƐʹ^čƚƌĞŽŐĚĂŶŶĞƌĞƚŶĂƚƵƌůŝŐ
ŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŵĞĚŬŽƌƚƌĞŝƐƚĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌĨŽƌƌĞŐŝŽŶĞŶ͘







KŵƌĊĚĞƚ^čƚƌĞ͗

^čƚƌĞĞƌǀŽŬƐƚĨƌĞŵƉĊďĂƐŝƐĂǀǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶĞƉĊŝŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞƚŬĂůƚͨŶŐĞŶĞͩĞůůĞƌͨǇŶŽͩ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞƚĞƌĞƚĂǀĚĞĞůĚƐƚĞŝEŽƌŐĞŵĞĚƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀƐƉƌĞŶŐƐƚŽĨĨĞƌƐŝĚĞŶ
ŽƉƉƐƚĂƌƚĞŶŝϭϴϳϲ͘

WĞƌŝĚĂŐĞƌĚĞƚϯǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌ͕ĂůůĞŵĞĚŽƉƉƌŝŶŶĞůƐĞĨƌĂĚĞƚƚŝĚůŝŐĞƌĞǇŶŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƌ͕ƐŽŵŽƉĞƌĞƌĞƌ
ƉĊŶŐĞŶĞ͘ĞϯƐĞůƐŬĂƉĞŶĞĞƌŚĞŵƌŝŶŐEŽďĞů^͕KƌŝĐĂEŽƌǁĂǇ^ŽŐǇŶĞĂ^͘ůůĞƚƌĞ
ƐĞůƐŬĂƉĞŶĞĞƌŬĂƚĞŐŽƌŝƐĞƌƚƐŽŵƐƚŽƌƵůǇŬŬĞďĞĚƌŝĨƚĞƌŽŐŽƉĞƌĞƌĞƌďĂƐĞƌƚƉĊƚŝůůĂƚĞůƐĞƌŐŝƚƚĂǀŶĂƐũŽŶĂůĞ
ŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŚǀŽƌĂǀ^ŽŐDŝůũƆĚŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚĞƌĚĞŵĞƐƚƐĞŶƚƌĂůĞ͘

ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚ^čƚƌĞƵƚǀŝŬůĞƐƐŽŵĞƚŬŽůůĞŬƚŝǀŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚĨŽƌƐŬĞƌ^ǇĚ͘
KŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌŝƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůϭϯϰ͕ďƵƐƐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ^zͬEKZŽŐĚĞƚďƆƌƚŝůƌĞƚƚĞůĞŐŐĞƐĨŽƌ
ďĊƚĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƚŝůƐŬĞƌEŽƌĚͬKƐůŽ͘ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĚĞƌĨŽƌĂƚĚĞƚƚŝůƌĞƚƚĞůĞŐŐĞƐĨŽƌ
ƉĞŶĚůĞƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͘

&ŽƌĊƵŶŶŐĊĨƌĞŵƚŝĚŝŐƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚŽŐŬŽŶĨůŝŬƚĞƌĨŽƌŶčƌŝŶŐƐůŝǀ͕ƵƚďǇŐŐĞƌĞ͕ŬŽŵŵƵŶĞŽŐŝŶŶďǇŐŐĞƌĞĞƌ
ĚĞƚǀŝŬƚŝŐŵĞĚďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƌƐŽŵŐŝƌƚǇĚĞůŝŐĞŽŐŬůĂƌĞƌĂŵŵĞďĞƚŝŶŐĞůƐĞƌĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀďŽůŝŐŽŐ
ŶčƌŝŶŐ͘<ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶƐƐĂŵĨƵŶŶƐĚĞůŝŶĚŝŬĞƌĞƌŵĞƌĨŽŬƵƐĨŽƌ^ĞŶƚƌƵŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŝƌĞƚŶŝŶŐĂǀ ƌŽƐ
ŚǀŝůŬĞƚĞƌƉŽƐŝƚŝǀƚĨŽƌĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌ͘

ĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƉĊŶŐĞŶĞůŝŐŐĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌϱŬWĂƐŽŶĞŶ͘ĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚŐŝƌ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌďĞĚƌĞƵƚŶǇƚƚĞůƐĞƐŽŵŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͘ĞƚƚĞŬĂŶǀčƌĞŵĂƌŝƚŝŵĞŶčƌŝŶŐĞƌŽŐ
ǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌƐŽŵŚĂƌƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůŶčƌŝŶŐĞƌƐŽŵĂůůĞƌĞĚĞĨŝŶŶĞƐŝŽŵƌĊĚĞƚ͘KŵƌĊĚĞƚĂŶƐĞƐŝŬŬĞ
ƐŽŵĞŐŶĞƚƚŝůďŽůŝŐĨŽƌŵĊůĂǀŵĂŶŐĞĊƌƐĂŬĞƌƐŽŵŬŽŵŵĞƌĨƌĞŵĂǀŽǀĞƌƐƚĊĞŶĚĞ͘
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ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚƌĞŐƵůĞƌƚĞŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌŝƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůϭϯϰŽŐŝŶčƌŚĞƚƚŝů
ĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŝ ƐǀĞŝĞŶǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůĞƐƚŝůŶčƌŝŶŐƐĨŽƌŵĊů͘

<ŽƌƚƌĞŝƐƚĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌĞƌƆŶƐŬĞƚŽŐĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌƆŶƐŬĞƌŶǇŶčƌŝŶŐƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ
ǀĞůŬŽŵŵĞŶ͘

ĞƚĞƌǀŝŬƚŝŐĂƚĨŽƌŚŽůĚĞŶĞůĞŐŐĞƐƚŝůƌĞƚƚĞƐůŝŬĂƚĞŶĨƌĞŵƚŝĚŝŐďŽůŝŐŽŐŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ^čƚƌĞ
ŬŶǇƚƚĞƐƐĂŵŵĞŶŵĞĚZƆǇŬĞŶŶčƌŝŶŐƐƉĂƌŬŽŐĚĂŶŶĞƌĞƚŶĂƚƵƌůŝŐůŽŬĂůƐĞŶƚĞƌŵĞĚŬŽƌƚƌĞŝƐƚĞ
ĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌĨŽƌƌĞŐŝŽŶĞŶ͘

&ŽƌǀŝĚĞƌĞƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ^čƚƌĞŵĊĚĞƚƐŝŬƌĞƐƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŬĂƉĂƐŝƚĞƚƉĊĂǀůƆƉŝŽŵƌĊĚĞƚ͘






KŵƌĊĚĞƚdŽĨƚĞʹ&ŝůƚǀĞƚ͗

dŽĨƚĞĞƌĞƚŐĂŵŵĞůƚŝŶĚƵƐƚƌŝƐƚĞĚƐŽŵǀŽŬƐƚĞĨƌĂŵǀĞĚĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂǀdŽĨƚĞĞůůƵůŽƐĞĨĂďƌŝŬŬŝϭϴϵϳŽŐ
,ƵƌƵŵ&ĂďƌŝŬŬĞƌŝϭϵϬϲ͘ĞŐŐĞĞƚĂďůĞƌƚĂǀŝŶĚƵƐƚƌŝŵĂŶŶĞŶŶƚŚŽŶ͘EŝůƐĞŶ͘&ĂďƌŝŬŬĞŶĞĞƌŶĊ
ŶĞĚůĂŐƚ͕ĚĞŶƐŝƐƚĞ^ƆĚƌĂĞůůdŽĨƚĞ;ƚŝĚůŝŐĞƌĞdŽĨƚĞĞůůƵůŽƐĞĨĂďƌŝŬŬͿŝϮϬϭϯŽŐ,ƵƌƵŵ&ĂďƌŝŬŬĞƌŶŽĞŶ
ĊƌĨƆƌ͘^ƚĞĚĞƚŵŝƐƚĞƚĚĂƌƵŶĚƚϰϬϬĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘/ĚĂŐĞƌdŽĨƚĞĞƌƐƚŽƌƚŚĂŶĚĞůƐƐƚĞĚŵĞĚĞƚǀĂƌŝĞƌƚ
ƵƚǀĂůŐĂǀďƵƚŝŬŬĞƌ͕ŵĞŶŽŵƌĊĚĞƚdŽĨƚĞʹ&ŝůƚǀĞƚŚĂƌƐƚŽƌƚďĞŚŽǀĨŽƌĨůĞƌĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ͘


&ŝůƚǀĞƚŚĂƌŚĞůƚƐŝĚĞŶŵŝĚĚĞůĂůĚĞƌĞŶǀčƌƚĞƚƐƚƌĂŶĚƐƚĞĚŚǀŽƌĚĞƚŚĂƌďůŝƚƚĚƌĞǀĞƚůŽƐƐŝŶŐĂǀǀĂƌĞƌŽŐ
ĞŬƐƉŽƌƚĂǀƚƌĞůĂƐƚŽŐŝƐƚŝůĚĞƐƚŽƌĞďǇĞŶĞŝƵƌŽƉĂ͘&ŝůƚǀĞƚŚĂƌǀčƌƚĞƚƉŽƉƵůčƌƚĨĞƌŝĞƐƚĞĚĨŽƌKƐůŽƐ
ďĞĨŽůŬŶŝŶŐ͘ĞůĞŝĚĞƌŽŵŝďƌǇŐŐĞƌŚƵƐ͕ƉƌŝǀĂƚŚƵƐŽŐƉĊ&ŝůƚǀĞƚŚŽƚĞůů͘EĊĞƌĚĞƚŵĂŶŐĞĨĞƌŝĞŚǇƚƚĞƌŝ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘^ƚĞĚĞƚŚĂƌŝĚĂŐďĊƚĂŶůƆƉŝƐŽŵŵĞƌŚĂůǀĊƌĞƚŵĞĚĂǀŐĂŶŐĨƌĂŬĞƌďƌǇŐŐĞ͘&ŝůƚǀĞƚͲdŽĨƚĞŚĂƌ
ĚĞƐĞŶĞƌĞĊƌŶčƌŵĞƐƚǀŽŬƐƚƐĂŵŵĞŶƚŝůĞƚƚƚĞƚƚƐƚĞĚ͘

>ŝƚƚŶŽƌĚĨŽƌ&ŝůƚǀĞƚƐĞŶƚƌƵŵůŝŐŐĞƌ,ĂůǀŽƌƐŚĂǀŶ͘ƚŶĞĚůĂŐƚďƵŶŬĞƌƐĂŶůĞŐŐŵĞĚƐƚŽƌĚǇƉǀĂŶŶƐŬĂŝ͘ŝĞƐ
ĂǀZĞŝƚĂŶŐƌƵƉƉĞŶŽŐĞƌĞŐŶĞƚĨŽƌŵĂƌŝƚŝŵǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ͘

^ƚĂƚŬƌĂĨƚdŽĨƚĞ^ŚĂƌŽǀĞƌƚĂƚƚŽŵƌĊĚĞƚƚŝů^ƆĚƌĂĞůůdŽĨƚĞŽŐŚĂƌƉůĂŶĞƌŽŵĞŶĨĂďƌŝŬŬĨŽƌ
ƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀďŝŽĚƌŝǀƐƚŽĨĨ͘ĞƚĂƌďĞŝĚĞƐŶĊŵĞĚĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂǀĞƚƉŝůŽƚĂŶůĞŐŐ͘ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐ
ĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚĚĞŶŶĞǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶƉĊdŽĨƚĞƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐƐůŝŬĂƚƉŝůŽƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŬĂŶƐƚĂƌƚĞ͘&ƌĞŵƚŝĚŝŐ
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ĨƵůůƐŬĂůĂƉƌŽĚƵŬƐũŽŶǀŝůƆŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĨŽƌŐƌƆŶŶŝŶŶŽǀĂƐũŽŶŽŐŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŝdŽĨƚĞͬ^ĂŐĞŶĞ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƚďƆƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƐƉůĂŶĞƌĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀǀĞŝĨŽƌƚƆŵŵĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨŽƌĊĂǀůĂƐƚĞƚƵŶŐƚƌĂĨŝŬŬ
ŐũĞŶŶŽŵƐĞŶƚƌƵŵ͘

ƌĞĂůďƌƵŬŝƚŝůůŝŐŐĞŶĚĞĚĞůĂǀ/ŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞƚĞƚƚĞƌĐĞůůƵůŽƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞŶƉĊ^ƆĚƌĂĞůů^ŵĊŝǀĂƌĞƚĂĞŶ
ŚĞůŚĞƚůŝŐƚĞƚƚƐƚĞĚƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘KŵƌĊĚĞƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌĞŶǀĞƌĚŝĨƵůůĂƌĞĂůƌĞƐĞƌǀĞĨŽƌŶčƌŝŶŐƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͕
ŵĞĚƚŝůŐĂŶŐƚŝůŚĂǀŶŽŐĨǇůŬĞƐǀĞŝŶĞƚƚ͘,ĞƌŚĂƌ^ƚĂƚŬƌĂĨƚdŽĨƚĞƉůĂŶĞƌŽŵĊĞƚĂďůĞƌĞĞŶŶčƌŝŶŐƐƉĂƌŬŽŐ
ƐŬĞƌŬŽŵŵƵŶĞ͕ƐŽŵŚĂƌĞƚĂƌĞĂůŝŶŶƚŝůĚĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚ͕ƐĞƌĨŽƌƐĞŐďů͘Ă͘ďŽůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐĂŵƚƵƚďǇŐŐŝŶŐ
ƐĂŵƚĂǀĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƐŵĊďĊƚŚĂǀŶ͘ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐƐƚƆƚƚĞƌĚŝƐƐĞƉůĂŶĞŶĞĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀdŽĨƚĞ͘

KƌĞĚĂůĞŶĞƌŽƉƉƌŝŶŶĞůŝŐƚĂƚƚŝďƌƵŬƐŽŵĂǀĨĂůůƐĚĞƉŽŶŝ͘'ũĞŶŶŽŵĂƌďĞŝĚŵĞĚ^ƚƌĂƚĞŐŝƐŬŶčƌŝŶŐƐƉůĂŶ
ŽŐŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞƌĚĞƚƐŬŝƐƐĞƌƚƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀĞŶŶčƌŝŶŐƐƉĂƌŬďĂƐĞƌƚƉĊǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞƌŝŶŶĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůŐũĞŶǀŝŶŶŝŶŐ͕ĂǀĨĂůůʹĞŶĞƌŐŝ͕ĂǀĨĂůůʹũŽƌĚͬƐŬŽŐďƌƵŬŽŐŵŝůũƆƚĞŬŶŽůŽŐŝ͘

>ŝŶĚƵŵKƌĞĚĂůĞŶ^ŚĂƌŐŝƚƚĞƚŝŶŶƐƉŝůůŽŵĊƚŝůƌĞƚƚĞůĞŐŐĞĨŽƌĞŶĂƌĞĂůƵƚǀŝĚĞůƐĞ;ŽŵůĂŐϭϰϬĚĂĂͿ͘
&ŽƌƐůĂŐĞƚŽŵĂƌĞĂůƵƚǀŝĚĞůƐĞďǇŐŐĞƌƉĊĞƚƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐĂƌďĞŝĚƐŽŵĞƌŝŐĂŶŐƐĂƚƚ͘ĞĚƌŝĨƚĞŶĞƌǀŝŬƚŝŐĨŽƌ
ƆŶƐŬĞƚŽŵƌĊĚĞƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐĨŽƌƐůĂŐĞƚŽŵĂƌĞĂůƵƚǀŝĚĞůƐĞďƆƌŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƐƐŽŵĨŽƌĞƐůĊƚƚ͘


ŶƚŚŽŶ͘EŝůƐĞŶŝĞŶĚŽŵĞƌĞŝĞƌĂǀŽŵƌĊĚĞƚƚŝůƚŝĚůŝŐĞƌĞ,ƵƌƵŵ&ĂďƌŝŬŬĞƌ͘ĞŚĂƌƉůĂŶĞƌŽŵďŽůŝŐŽŐ
ŶčƌŝŶŐƉĊĚĞƚƚĞŽŵƌĊĚĞƚ͘WůĂŶĞŶĞŽŵĨĂƚƚĞƌƌƵŶĚƚϱϬϬďŽůŝŐĞƌ͘ƚƚŝůůŝŐŐĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞĞŝĞƐĂǀ
dĂŶĚďĞƌŐŝĞŶĚŽŵ͘,ĞƌĞƌĚĞƚŽŐƐĊƉůĂŶĞƌŽŵďŽůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘

KŵƌĊĚĞƚdŽĨƚĞͲ&ŝůƚǀĞƚŚĂƌďĞŚŽǀĨŽƌďĞĚƌĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶĞƌŵĞĚďƵƐƐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌƚŝůKƐůŽŽŐƐŬĞƌ
ƐĞŶƚƌƵŵ͘ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐĂŶďĞĨĂůĞƌĂƚĚĞƚŽƉƉƌĞƚƚĞƐĞŶĚŝƌĞŬƚĞďƵƐƐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƚŝůdŽĨƚĞ͘^Ğůǀ
ŽŵĚĞƚŝŬŬĞĞƌƵŵŝĚĚĞůďĂƌƚƉĂƐƐĂƐũĞƌŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĚĞƚƚĞŝĚĂŐǀŝůĞŶƐůŝŬĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŐũƆƌĞdŽĨƚĞďĞĚƌĞ
ŝŶƚĞŐƌĞƌƚƐŽŵůŽŬĂůƐĞŶƚĞƌ͘ŶĚŝƌĞŬƚĞďƵƐƐĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞǀŝůƵŶĚĞƌƐƚƌĞŬĞdŽĨƚĞƐďĞƚǇĚŶŝŶŐŝŬŽŵŵƵŶĞŶ
ŽŐďŝĚƌĂƚŝůƐƚƆƌƌĞĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘WĊƐŝŬƚŵĊĚĞƚĞƚĂďůĞƌĞƐĨĂƐƚďĊƚĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƚŝůKƐůŽŵĞĚ
ĂŶůƆƉŝƐŬĞƌŶŽƌĚ͘

/ŶŶďǇŐŐĞƌĞĨƌĂKƐůŽƌĞŐŝŽŶĞŶƆŶƐŬĞƌŬŽƌƚǀĞŝƚŝůĨƌŝƚŝĚƐĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌƐǇĚŝƐŬĞƌ͘ƚƚƌĂŬƚŝǀĞŬǇƐƚŶčƌĞ
ĂƌĞĂůĞƌŝƐŬĞƌƐǇĚ͕ƚŝĚůŝŐĞƌĞ,ƵƌƵŵ͕ďƆƌĂǀƐĞƚƚĞƐƚŝůĨƌŝƚŝĚƐĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌƚŝůƉĂƐƐĞƚĚĞŶŶĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶ͘
ĞƚƚĞǀŝůƐŬĂƉĞŶǇĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌŝŚĂŶĚĞůͲŽŐƐĞƌǀŝĐĞŶčƌŝŶŐĞŶ͕ƐĂŵƚĚĂŶŶĞůĞǀĞŶĚĞůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶ͘




ƐŬĞƌEčƌŝŶŐƐĨŽƌĞŶŝŶŐƚĂŬŬĞƌĨŽƌŵƵůŝŐŚĞƚĞŶƚŝůĊŬŽŵŵĞŵĞĚŝŶŶƐƉŝůůŽŐƐĞƌĨƌĞŵƚŝůǀŝĚĞƌĞƉƌŽƐĞƐƐ
ŽŐƐĂŵĂƌďĞŝĚ͘
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8 905
5 346
4 658
18 909

7 007
3 306
2 032
12 345

8 656
5 279
4 581

18 516

6 895
3 327
2 061

12 283

92 828

61 574

61 375

92 174

4 562
12 564
29 226
5 430
5 302
4 490

4 569
12 495
29 079
5 457
5 279
4 497

Annen statistikk for sjekk

Nye Asker

01 Nesøya
02 Holmen
03 Sentrum
04 Vollen
05 Heggedal
06 Dikemark
delsum
07 Slemmestad
08 Røyken
09 Spikkestad
delsum
10 Sætre
11 Tofte
12 Klokkarstua
delsum
93 679

12 422

7 052
3 284
2 087

19 069

8 988
5 427
4 654

62 188

4 583
12 767
29 416
5 447
5 447
4 527

12 238

402

260
93
49

4 603

1196
1362
2045

7 233

87
2557
3409
190
793
197

Nye boliger (2 b)
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Folkemengde 1. januar

25 700
= 27 % av dagens

844

546
195
103

9 666

2 512
2 860
4 295

15 189

183
5 370
7 159
399
1 665
414

118 528

13 189

7 553
3 501
2 135

28 576

11 417
8 206
8 953

76 763

4 745
17 933
36 385
5 829
6 968
4 904

+ innbyggere Sum innbyggere
= 2,1


34 924

34 358

3 131

1 710
702
719

5 011

1 620
2 444
947

26 216

587
8 729
15 047
796
777
280

XWJDQJ

Arbeidsplasstall

12 001

1 037

684
281
72

2 298

1 620
489
189

8 666

59
2 619
5 266
159
311
252



Økning arb.plasser

10 %
30 %
35 %
20 %
40 %
90 %

47

104

394

10

154

464

47 % av innbyggerveksten
35 % økning fra dagens

40 %
40 %
10 %

100 %
20 %
20 %

=%

siste
10
pr år år
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Tåje Vel
Marit Stenberg
Sekretær

Asker, 15. september 2020

Til:
Kopi:

Asker kommune
Direktør for medborgerskap, Kristin Marie Felde

Forslag til kommuneplan for Asker 2020-2032 - Arealdel.
- Innspill fra Asker kulturråd (AKR).
Asker kulturråd ønsker å komme med følgende innspill til forslag til kommuneplanens arealdel for
Asker 2020-2032.
I det store bildet i en arealdelplan dreier behovene for kulturlivet seg om to ord. Ordene i seg selv er
ikke store, men de har kraftfull betydning for kulturlivet. Ordene er «nok plass». Nok plass til å øve,
nok plass til å lagre, nok plass til å fremføre.
Den perfekte plassen som må være stor nok, egnet nok og tilgjengelig nok, finnes to steder:
Innendørs og utendørs.

Innendørs lokaler er de lokalene kulturlivets mangfoldige utøvere bruker til øving, lagring og
fremføring. Når arealer avsettes til ulike formålsbygg som f.eks skoler og innbyggertorg hvor
kulturutøvelse er en del av formålet, er det essensielt at det tas høyde for kulturens behov.

Utendørs plass er de arealene som er egnet for fremføring og oppvisning. Enten på et spesifikt
område som f.eks. utendørs scene foran Asker kulturhus. Eller som i nok plass i gatene, torg og
parker til opptredener, 17. mai-tog og kunstinstallasjoner.

Vi anser det derfor som viktig at kommunen i sin arealplan setter av gode og hensiktsmessige arealer
til kulturen i sine generelle planer og har dette med som krav i planarbeidet for utbyggere.

Kulturarealer i vekstområdene
Fremover vil Asker få en sterkere konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser i prioriterte
vekstområder. I disse vekstområdene er det viktig at kulturarenaer vektlegges i arealplanleggingen.
Dette henger sammen med ønsket om bedre tilrettelegging for kortreist kultur. Lokal kultur
reduserer transportbehovet og er i tråd med grønn utvikling, Smartcity og FNs bærekraftsmål.
Kortreist tilgang til egnede kulturlokaler er selvfølgelig også et sentralt element for at kulturlivet skal
vokse og blomstre. Kulturrådet fremhever spesielt skolene og andre formålsbygg som lokale
kulturarenaer. Sammen med fremføringsarenaer i sentrene vil dette bygge god struktur for
kulturlivets behov for øving- og fremføringslokaler.
Asker Kulturråd, Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker. Tlf. 91912072. post@askerkulturrad.no

Kultur = folkehelse
Kulturen har en berettiget plass både i et godt liv og i et begeistret fellesskap. Kultur er folkehelse og
er en viktig premissgiver for aktivitet og deltakelse. Kulturen blir mer tilgjengelig og nær med korte
avstander. Kortreist kultur, spesielt for øvings- og opplæringsformål er svært viktig for rekrutteringen
til kulturorganisasjonene. Aktiv deltagelse bidrar til god folkehelse og er viktig i et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor er det viktig at det i både eksisterende og nye bomiljøer
legges til rette for kulturelle møteplasser, ute og inne.
Kultur- og naturmiljøer
Kultur- og naturmiljøer er et av innsatsområdene under FNs bærekraftsmål nr. 11, «Bærekraftige
byer og samfunn». Bevaring av disse miljøene og tilhørende gamle bygninger, låver osv. er viktige
prioriteringer. Asker har en rekke slike miljøer som er viktige å bevare.
I kommuneplanens samfunnsdel er kulturhistorie vektlagt som innsatsområde under stedsutvikling.
Asker har over tid satset på etablering av kyststier og kulturhistoriske stier og vandringsleder. Dette
er det viktig å videreføre i arealdelplanen. Her kan Askers ulike historielag med fordel trekkes inn i
arbeidet.

For Asker kulturråd,
Erik de Mora (sign)
daglig leder

Kristin Engebretsen (sign)
styreleder

Kristin Bjelke (sign)
styremedlem

Ole Martin Helgesen (sign)
styremedlem

Børge Tronrud (sign)
styremedlem

Morten Gjelten (sign)
styremedlem

Elisabeth Rasch (sign)
styremedlem

Anne-Berit Sørlie (sign)
styremedlem

Per Olav Berg (sign)
styremedlem

Asker Kulturråd, Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker. Tlf. 91912072. post@askerkulturrad.no

Asker Kommune
Elektronisk innsendelse

18.11.2020

Kommentar fra Tåje Vel til VEAS' innspill til Arealdelen av Komuneplanen.
Benyttelse av Bjerkåsholmen som tilførselsvei for VEAS.
Beboerne langs Bjerkåsholmen har blitt informert av VEAS om deres innspill til Kommuneplanens
arealdel. Et av hovedpunktene i innspillet er at Bjerkåsholmen ønskes benyttet som
hovedtilførselsvei for VEAS i en meget oppgradert versjon. Dette strider mot de planer som vi opp til
nå har blitt presentert for, nemlig at all tungtransport til VEAS skulle gå via Eternitveien og gjennom
Bjerkås Næringspark. Å benytte Bjerkåsholmen som hovedtilførselsvei vil påvirke mange parter
negativt og vi vil her peke på hovedinnvendingene mot en slik løsning.
1) Bjerkåsholmen er en naturlig kopling mellom fremtidige Slemmestad/Tåjeodden og
Sjøstrand/Vollen. Kyststien går langs veien i dag og i de nye reguleringsplanene som er under
utarbeidelse for Kutangen/Tåjeodden er kyststien ment å spille en viktig rolle for bruk av
området til rekreasjon og alminnelig tilgang til kystnære områder. Det ligger for eksempel en
mye anvendt badeplass her. Det er svært begrenset med parkeringsmuligheter, noe som
fører til mange biler som står parkert langs veien, og mange barnefamilier som ferdes langs
veien. Bjerkåsholmen er også en mye benyttet turvei, både for folk fra Slemmestad-siden og
for folk som kommer fra Vollen/Sjøstrand-siden. Området er i det hele tatt et kjært sted for
mange – både fordi det gir en fin kopling mellom Sjøstrand og Kutangen/Tåjeodden, og fordi
det er så kystnært. Dette er helt i tråd med generell utvikling i Oslo-området om å ta
kystnære områder i bruk for rekreasjon, og i tråd med Asker kommunes ønske om det
samme.
2) Med den nye «Kystbyen Slemmestad» kan man vente enda flere mennesker som ønsker
tilgang til og kunne utnytte nettopp kystlinja i området rundt. Dette vil være et viktig
trivselselement for de som allerede bor her og for de som skal flytte hit. Halvøya
Bjerkåsholmen brukes allerede til rekreasjon av mange og med en oppgradert Tåjeodden og
Kutangen nær ved, legges det opp til et naturparkområde som vil føre til økt livskvalitet for
mange. En hovedvei for VEAS mellom disse to områdene vil forringe opplevelsen kraftig. Det
bør i stedet legges til rette for parkeringsplasser for besøkende, noe som per i dag er meget
begrenset.
3) Området rundt Bjerkåsholmen (vei) er i dag regulert til boligområde og det har vært boliger
her siden midten av 1800-tallet. Å lede tungtransport gjennom et boligområde virker ikke å
støtte opp om intensjonen i Kommuneplanens Samfunnsdel om å " tilrettelegge for boliger
av god kvalitet skjermet for trafikkstøy".
4) Det understrekes at velforeningens medlemmer er generelt positive til å opprettholde VEAS’
virksomhet, og ønsker heller ikke å legge føringer som vil hindre utvidelser, og dermed flere
fremtidige kortreiste arbeidsplasser, men vi mener det ikke er noen motsetning mellom
dette og hovedinnkjøring via Eternitveien. Bruk av Eternittveien har vært planlagt av både
myndigheter og VEAS i mange år, og det fremstår derfor som overraskende at man setter
arbeidsplasser opp mot valg av to alternative innkjøringer, en gjennom et industriområde
som kan tilrettelegges for gjennomkjøring med enkle midler og en annen gjennom et

boligområde med høy verdi som turområde for allmenheten. Det er svært liten tid, hvis noe,
å spare for hver lastebil som kjører ved å velge alternativet gjennom boligområdet.

Følgende er hentet fra Asker kommunes Samfunnsdel av kommuneplanen, som skal "legge føringer
for sammfunnsutviklingen":
x

"Asker kommune skal arbeide aktivt med stedsutvikling, og tilrettelegge for trygge,
inkluderende, attraktive og aktivitetsfremmende tettsteder".

x

"Asker kommune skal tilrettelegge for boliger av god kvalitet skjermet mot trafikkstøy, med
vekt på tilgjengelighet, universell utforming og fremtidsrettede miljø- og energiløsninger".

Kommunedelplanen for kystsonen, vedtatt 1.10.2015, skal sikre at kysten forvaltes gjennom bruk og
vern i et bærekraftig perspektiv. Der heter det forøvrig at "det er til hensikt å tilrettelegge for at
kysten skal nyttes som et område for opplevelse, friluftsliv og båtliv. En sammenhengende kyststi
med park og rekreasjonsområder skal opparbeides". Disse punktene er også tatt inn i
planprogrammet formidlet i "Varsel om detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs
Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad". Denne planen dekker også deler av Kyststien som er tenkt
langs Bjerkåsholmen og hovedhensikten med planarbeidet er å "tilrettelegge for grønne og sjønære
rekreasjons- og friområder med kyststi og park ".
Etter vår oppfatning vil bruk av Bjerkåsholmen til tungtransport være i strid med Sammfunnsdelen av
kommueplanen, Kommunedelplanen for kystsonen samt hovedhensikten med "Detaljregulering for
kyststi og park med motfylling i sjø langs Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad". Det vil også forringe
livskvaliteten for svært mange.
Velforeningen er enige med VEAS’ risikoanalyse om at dagens tungtransport gjennom Bjerkåsholmen
medfører vesentlig risiko for myke trafikanter grunnet mangel på fortau/sykkelsti, dårlig oversikt på
svingete vei, ofte mange gateparkerte biler og til tider alt for høy fart. Vi ønsker derfor at
tungtransporten umiddelbart legges om til Eternitveien, subsidiært at det anlegges fartsdempere i
Bjerkåsholmen fra før barnehagen. Dette for å senke skade/dødsrisiko inntil industriområdet er
klargjort med oppmerking for å skille kjørebaner og lastesoner, samt andre nødvendige tilpasninger.
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Til Asker kommune - post@asker.kommun.no
kommuneplanen@asker.kommune.no
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26.11.2020

Forslag til reguleringsplan for Sandspollen – Næring og småbåthavn - 353/13
Deres ref: S20/16
Forslag til reguleringsplan for Skjærlagåsen – Rekkehus - 353/13 m flere
Deres ref: S20/74
Redegjørelse for vei, gang- og sykkelvei, vann og avløp
Bakgrunn
Sandspollen:
Det vises til vårt planforslag som er komplett og anbefalt av kommunedirektøren og som ble lagt
frem til 1. gangs behandling i planutvalget i Hurum kommune den 10.09.2019. Behandlingen ble
utsatt med begrunnelse i kommunesammenslåingen.
Vi har ved flere anledninger purret på ny politisk behandling etter at kommunesammenslåingen fant
sted. Kommunen har i brev datert 03.02.2020 meldt følgende:
«Av hensyn til en ryddig og forutsigbar planprosess, anbefaler vi at planforslaget settes i bero inntil
overordnede avklaringer i forbindelse med ny kommuneplan for Asker foreligger.»
Etter dette har vi hatt kontakt med Tor Arne Midtbø og Hiwa Suleyman i forbindelse med ny
kommuneplan, for å forhøre oss om videre behandling. Etter det vi forstår er det sannsynlig at
plansaken blir tatt opp igjen når forslag til arealdel av kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn
i februar 2021.
Slik vi forstår det, skal kommunen i forbindelse med utleggelsen til offentlig ettersyn, være ferdig
med strandsoneutredningen som kommuneplansjefen viser til i sin foreløpige vurdering i
oppsummeringen av innkomne innspill til kommuneplanens arealdel. Vi har merket oss at alle innspill
som gjelder båthavner skal underlegges strandsoneutredning. Vi vil imidlertid påpeke at vi har et
komplett planforslag liggende i kommunen, ikke bare et innspill, og forutsetter at kommunen ikke
«tar lett» på det. Forslagstiller har brukt store ressurser for å få frem dette forslaget i tro på at et
planforslag i tråd med kommuneplanen ville ble vedtatt.
Skjærlagåsen:
Det vises til vårt planforslag innsendt 31.08.2019, supplert 21.11.2019. Etter det vi vet har ikke
planavdelingen startet behandlingen av dette planforslaget. Kommunen har i brev datert 03.02.2020
begrunnet dette med følgende:
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«Av hensyn til en ryddig og forutsigbar planprosess, anbefaler vi at planforslaget settes i bero inntil
overordnede avklaringer i forbindelse med ny kommuneplan for Asker foreligger.»
Etter dette har vi hatt kontakt med Tor Arne Midtbø og Hiwa Suleyman i forbindelse med ny
kommuneplan, for å forhøre oss om videre behandling. I møte med dem ble vi fortalt at alle
ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplaner for de tre tidligere
kommunene, vil bli gjennomgått på nytt. Dette gjelder også Skjærlagåsen.
Hurum kommune har i all kontakt frem mot innsendt planforslag gjort det klart at kommunen vil
stille rekkefølgekrav til vei, gang-sykkelvei og vann- og avløp for at dette området skal kunne bygges
ut.
Vi ser av kommunens vurdering, til Harald Wærpens innspill til kommuneplanen, at dette fremdeles
er den viktigste vurderingen når det gjelder planforslaget for Skjærlagåsen.
Forslagstiller har lagt ned betydelige ressurser for å få frem et komplett planforslag med mye
dokumentasjon og detaljerte løsninger. For å ytterligere forsikre kommunen om at vårt planforslag
for Skjærlagåsen er meget seriøst ment, har vi nå prosjektert både veiløsninger og VA-anlegg. Veianlegget er også kalkulert.
Vi kan ikke understrekte nok at det er forskjell på områder der man «slenger inn» forslag om
boligområder til kommuneplanen, og områder som allerede ligger inne i kommuneplanen og der det
er sendt inn komplett detaljreguleringsplanforslag av høy kvalitet fra anerkjente aktører.
Vei og gang-sykkelvei
For å vise vår seriøsitet og store vilje til å få bygge dette fine boligområdet, har forslagstiller gitt
Rambøll i oppdrag å prosjektere ferdig en oppgradert Verpenveien med fortau, i henhold til
veinormalen, fra Skjærlagåsen og frem til Søndre Sætre vei og to forslag til gang- og sykkelvei fra
Verpenveien til der gang- og sykkelveien Langs Søndre Sætre vei, mot Sætre, stopper i dag. Se
vedlegg. Det er lange veistrekk og to alternativer og derfor er det mange tegninger.

Rosa er trasé over Kongsdelene, blå er langs Søndre Sætre vei og grønn er Verpenveien.
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Årsaken til at det er utarbeide to forslag til trasé for gang- og sykkelveien, er hovedsakelig at
kommunens foretrukne trasé langs Søndre Sætre vei medfører noen mindre terrenginngrep i private
enebolig-eiendommer. Selve gang- og sykkelveien blir, med et par mindre unntak, liggende innenfor
det som i dag er veieiendommen. Erfaring tilsier at løsninger der man kommer inn på denne type
private eiendommer, kan medføre mer tidkrevende prosesser. Det er derfor fra forslagstillers side
ønskelig å ha et alternativ som kan være mindre tidkrevende å få gjennomført.

Illustrasjonen viser med gult områder der det må gjøres terrengendringer utenfor selve veibanen og
som berører enebolig-eiendommer.
I forbindelse med de to reguleringsplanene for Sandspollen og Skjærlagåsen, krever kommunen at
Skjærlagsåsen Utvikling AS også må utarbeide en ny reguleringsplan som omfatter oppgraderingen
av Verpenveien og ny gang- og sykkelvei.
Ettersom kommunen ikke startet behandlingen av vårt komplette planforslag for Skjærlagsåsen da
den ble sendt inn i august 2019, er heller ikke planarbeidet med gang- og sykkelveien satt i gang. Vi
kan imidlertid ikke vente lengere og for å vise at vi mener alvor, har vi altså prosjektert ferdig veiene
nå.
Vi kommer med det første til å sende inn et forslag til varslingsmateriale for varsling av oppstart av
dette planarbeidet. På varslingskartet viser vi begge de to alternative traséene for gang- og
sykkelveien. På denne måten får vi innspill på begge traséene og både kommunen og vi vil ha et
bedre grunnlag for valg av trasé.
Vann- og avløp
VACON AS ved Odd Roar Sæther har prosjektert løsninger for vann- og avløp for ny bebyggelse i
området Skjærlagåsen og Verpen.
Vannforsyningen til planområdene løses gjennom bruk av eksisterende forsyning fra det kommunale
nettet gjennom tiltak som sikrer forsvarlig kapasitet. Det eksisterende nettet i området benyttes i
størst mulig grad og anleggelse av nytt nett vil skje i utbyggingsområdene og der det er behov for
rehabilitering/forsterkning av eksisterende nett.
Avløpssituasjonen vil ivaretas av at det bygges et nytt høygradig renseanlegg nede ved Sandspollen,
jfr. kartskisse, og at utslippsledningen føres ut til dypt vann i hovedløpet av Oslofjorden (syd for
undervannsbarriere mellom Oscarsborg og Slottet). Det planlagte renseanlegget vil være designet for
å kunne bygges ut etappevis og det settes av plass til utvidelse etter behov. I reguleringsplanforslaget
for Sandspollen er det avsatt et hensiktsmessig beliggende område for etablering av renseanlegg og
godt med plass for fremtidige utvidelse av anlegget ved behov.
Den planlagte utslippsledningen vil gjennom sin plassering kunne benyttes som en del av et eventuelt
overføringsanlegg ved en fremtidig strategi for tilknytning mot et sentralt renseanlegg for hele
regionen.
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VA-plan fra vedlagte fagrapport.
Hvis selve renseanlegget må reguleres, gjøre vi en mindre justering av planforslaget for Sandspollen,
slik at renseanlegget kommer inn i denne planen.
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Kart fra fagrapporten som viser plassering av utslippsledning.

Vi ønsker og oppfordrer med dette at kommunen prioriterer en utbygging av Skjærlagåsen, både ved
at området prioriteres i kommuneplanen og at planforslagene tas til behandling. Vi har nå
dokumentert at de rekkefølgekrav som kommunen har påpekt, er løsbare, vi har faktisk prosjektert
løsningene, og vi skal nå sette i gang med å regulere vei og gang- og sykkelvei.

Vennlig hilsen
HILLE MELBYE ARKITEKTER AS
Kari Stamnes
Sivilarkitekt og plankonsulent
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1

Innledning



DeterutarbeidetplanforslagfordetaljreguleringavSandspollenͲnæringsområdeog
småbåthavnogSkjærlagsåsen–boliger.
PlanarbeideterutførtavHilleMelbyeArkitekterASpåoppdragfraeiendomsutviklingsfirma
4KløverEiendomogSkjærlagsåsenUtviklingASsomfellesselskapmellomgrunneiers
interesserog4KløverEiendomAS.
HensiktenmedplanenforSandspolleneråleggetilretteforutvidelseogutviklingav
småbåthavnenmedmodernefasiliteteretterdagensstandardogatdagensturismeͲ
/næringsvirksomhetiområdetsikresogkanvidereutvikles.
IplanforslagetforSkjærlagsåsenleggestilretteforetableringavnyboligbebyggelsemed
høybokvalitetogtilretteleggingavarealerforallmentbrukgjennomlekeplasser,turstierog
trafikksikreveieretc.
Gjennomplanarbeidetharensettpåmuligheteneforetableringavennyinfrastrukturfor
avløpiområdet.Idetteliggerogsåmulighetentiloppgraderingavinfrastrukturenforden
eksisterendebebyggelseniområdet.
Vedutarbeidelsenavrapportenerdetsattstortfokuspåtilpasningertileksisterende
terrengforåoppnåmestmuligrasjonelleogdriftssikreløsningerforvannogavløp,samten
fremtidsrettetogbærekraftigovervannshåndtering.
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Eksisterende situasjon


2.1

Topografioggrunnforhold



PlanområdetforSkjærlagsåsenliggerpåethøydedragmedhelningmotnord/nordvestned
motSandspollen,jfr.reguleringsforslag.PlanforslagetforSandspollenliggerihovedsakpået
flatereområdemellomSkjærlagsåsenogVerpentangen.Detteområdeharihovedsak
naturligavrenningtilpollen.Skjærlagsåsenharihovedsakavrenningmotpollen,menogså
tilsidearealerogbekkøstforplanområdet.HøyestepunktinnenforplanområdetͲ
Skjærlagsåsenerca.kote63.
Grunnforholdenebestårihovedsakavbartfjellogstedvistyntløsmassedekkeoverfjellog
marinestrandavsetninger.Øvredelpregesavgrunnlendteområdermedhyppige
fjellblotningerogberggrunnerpregetavgranittiskebergarteromdannettilgneiser.
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Fig.

GrunnforholdNGUløsmassekart










Fig.

NGU–infiltrasjonskapasitetetc.(figurinnher1)

GrunneniområdeteravNGUdefinertsomlitetilmiddelsgodtegnetforinfiltrasjon.Deter
mindrelokalebekkevassdraggjennomområdetogNGUtemakartoveraktsomhetsområder
viseretnoestørrevassdragsydøstforplanområdet.
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2.2

Eksisterendevannogavløp



Eksisterendekommunalvannforsyningtilområdeterbasertpåforsyningsledning(Ø150)fra
vest(Sætre)ogsomforgrenerseguttilulikedeleravområdetiulikedimensjoner,jfr.
ledningskartet.OmrådetforsynestrykkmessigfraSætrehøydebasseng(byggeår2008)som
harenkapasitetpå1500m3oghøydeforskjellpåutløp/vannspeilpå182m.Kapasitetener
angittsomtilfredsstillendetildagenssituasjon(kilde:Hovedplanvannogavløp2017Ͳ2041),
mendersomdenforventedeøkendebosettinginnenfordekningsområdetblirenrealitetvil
dettemedførebehovforennærmerevurderingavhøydebassengdekningen.
Deterikkekommunaltavløpsnettiområdetogeksisterendeutslippfrabebyggelsenskjer
gjennomseparateavløpsinstallasjoner(slamavskillereetc)tilsjøen.Deterikkeregistrert
fellesanleggavstørrebetydningfornæringsͲogboligbebyggelseniområdet.
Fig:Kartover
eksisterende
vannledningeri
området
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2.3

Eksisterendeovervann


DetermindrelokalebekkevassdraggjennomområdetmedavrenningtilsjøenogNGUsitt
temakartoveraktsomhetsområderviseretstørrevassdragsydøstforplanområdene.




3

Planforslag


DetersomtidligerenevntutarbeidetdetaljreguleringsforslagforSandspollen–næringog
småbåthavnogSkjærlagsåsen.PlanforslagetforSandspollenleggerihovedsakopptilen
arealbrukknyttettilnæring,småbåthavnogfriområdeisjøogvassdrag.
PlanforslagetforSkjærlagsåsentarforsegarealbruktilnyboligbebyggelse,adkomstveiog
områdeforgrønnstruktur(turveg/friområde).
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Fig.Plankartmedillustrertnyogeksisterendebebyggelse
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4

Vann og avløp – forslag til løsninger


4.1

Generelt



Detforeslåsatenbenyttereksisterendevannforsyningfremtilområdetogetablereretnytt
fordelingsanlegginterntiplanområde.FordelingsnettetforeksisterendeboligͲ
/næringsbebyggelsebeholdessomdeter.Detmågjøreslokaletilpasningermedtilknytning
tileksisterendenettogdetmågjøresenmerdetaljertgjennomgangavkapasiteteretc.i
forsyningsdelen(nettetfraSætre).
Videreforeslårenatdetbyggesethøygradigrenseanleggforavløpsvannetfradenplanlagte
bebyggelsenogatdettekapasitetsmessigvilværeistandtilåmottaavløpsvannfraden
eksisterendebebyggelsenetterbehov.Plasseringenavnyttrenseanleggerforeslåttutfraat
detkanbetjenenyogeksisterendebebyggelsepåenhensiktsmessigmåte.
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4.2

VAͲplan
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4.3

Utslippsledning


Deterbehovforåetablereenutslippsledningfradetplanlagterenseanleggetsombringer
detrensendeavløpsvannetutpådyptvanniOslofjorden.Dettemågjøresvedatmanlegger
ensjøledningpåbunnenlangslandfremtiloggjennomåpningenpådenundersjøiske
sperringen(jete`)ivestreseilingsløp,jfr.skisseogdybdekart.
Ensliketableringvilgitilgangtilengodresipient(hovedløpet)ogsåledesmedføreet
miljømessigforsvarligutslippfradenplanlagte(ogeksisterende)bebyggelsen.
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Fig.Dybdekart
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5

Overvannshåndtering


5.1

Generelt





Deterikkekommunaltovervannsnettinnenforplanområdetogvannfraområdenehavner
etterhvertihovedsakvianaturligefordypningerogbekkeriterrengettilsjøen.Enutbygging
avområdetvilmedføreendringeriavrenningsmønsterogøktavrenningavtetteflater.Envil
hafokuspååopprettholdeenmestnaturlighåndteringavovervannet.Detleggestilgrunn
atfremtidigovervannshåndteringskalutføresmedbakgrunniNVE`stretrinnsstrategi,
tilpassetfremtidigeklimaendringer,medfokuspåbærekraftigeograsjonelleløsningerfor
driftogvedlikehold.Idetteliggerdetatdetetterstrebesløsningersomopprettholder
vannetsnaturligekretsløp.Hovedtrinneneidennestrategieneratsmånedbørsfeltfanges
oppoginfiltreresommulig.Størrenedbørsmengderforsinkesogfordrøyesogatensikrer
sikreflomveierfordestorenedbørsmengdene.
















5.2

Dimensjonering


Foreslåtte/omtalteløsningereroverordnedeogendeligutførelsemå
avklares/dimensjoneresisenereplanfase.
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5.3

Nedbørsfelt


Temakartetvisernedbørsfeltetforplanområdene.Denlillasonenvisernedbørsfeltettil
sjøenogdetvurderesatplanområdeneihovedsakinngåridennesonen.


Fig:Nedbørsfelt(NVE)

Naturligevannveierognedslagsfelterskalistørstmuliggradopprettholdes.Gjennomdette
skalløsningenebidratilårensemestmuligovervannviainfiltrasjon/sedimentasjon.Dette
foristørstmuliggradminimereforurensningavnedstrømsresipienter.
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6

Sammendrag


6.1Vannogavløp

Enoppsummeringavhovedgrepeneknyttettilløsningerforvannogavløpiplanområdene
girfølgende:
Vannforsyningentilplanområdeneløsesgjennombrukaveksisterendeforsyningfradet
kommunalenettetgjennomtiltaksomsikrerforsvarligkapasitet.Deteksisterendenetteti
områdetbenyttesistørstmuliggradoganleggelseavnyttnettvilskjeiutbyggingsområdene
ogderdeterbehovforrehabilitering/forsterkningaveksisterendenett.
Avløpssituasjonenvilivaretasavatdetbyggesetnytthøygradigrenseanleggnedeved
Sandspollen,jfr.kartskisse,ogatutslippsledningenføresuttildyptvannihovedløpetav
Oslofjorden(sydforundervannsbarrieremellomOscarsborgogSlottet).Detplanlagte
renseanleggetvilværedesignetforåkunnebyggesutetappevisogdetsettesavplasstil
utvidelseetterbehov.IreguleringsplanforslagetforSandspollenerdetavsattet
hensiktsmessigbeliggendeområdeforetableringavrenseanleggoggodtmedplassfor
fremtidigeutvidelseavanleggetvedbehov.
Denplanlagteutslippsledningenvilgjennomsinplasseringkunnebenyttessomendelavet
eventueltoverføringsanleggvedenfremtidigstrategifortilknytningmotetsentralt
renseanleggforheleregionen.


6.2Overvann/flom

Nedbørsfeltetforplanområdeneerbegrensetogdetleggesopptilatnaturligevannveier
skalistørstmuliggradopprettholdes.Detleggestilgrunnatovervannshåndteringenfølger
NVE`stretrinnsstrategi,jfr.pkt.5.1.ogatengjennomdettefårløsningersomtilpasses
fremtidigeklimaendringerogbærekraftige/rasjonelleløsningersomopprettholdermest
muligavvannetsnaturligekretsløp.


6.3Andreforhold


Etableringavnyereinfrastrukturinnenforplanområdenevilgimulighettiloppgraderingav
virksomheteneknyttettilnæringogturisme.ForSandspollensindelerdetgjennomdisse
tiltakenemuligåfåtilettidsmessigservicetilbudtildebesøkendeogbrukerneav
småbåthavnen.Dettevilogsågimulighetforetmeromfattendemaritimtmiljøogskape
flerearbeidsplassergjennomåforsterkeunderlagetforøktturismevirksomhet.
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UtviklingavSkjærlagsåsenvilgimulighetforenoppgradertinfrastrukturforden
eksisterendebebyggelseniområdetoggimulighetforhevningavdengenerellestandarden
påområdetgjennomåkunnetilbytidsmessigeløsningerpåvannogavløp.
Somtidligerenevnterforeslåtte/omtalteløsningerpåetoverordnetnivåogendelig
utførelsemådetaljplanlegges/dimensjoneresisenereplanfase.
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Vedlegg



x
x
x

PlanforVA,(A3)

Utslippsledning(A3)
Oversiktskart,reguleringsplaner(A3)
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Fra: noreply@asker.kommune.no noreply@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 04.12.2020 19:21:20
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg: Kystkultur%20i%20vesterled%20Norges%20program%20under%20Sail%20Husavik.doc
Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspillet skal registreres på saksnummer 20/1679
Tilbakemelding/Innspill
Ertsvik-stranda, et svært verdifullt friareal av regional betydning, nedenfor Tronstadveien mellom båthuset og NV-over til
husmannsplassen bør vises som åpen strandeng og åpne tørrenger/grunnjordsenger og ikke som skog. Gror nå igjen med
rynkerose (Rosa rugosa) og kratt. Om mulig bør det ryddes ut fra støtte til driver/grunneier, mht vernhjemmel for verdifulle
naturmangfold-soner. Arter som kan nevnes fra denne eller tilstøtende soner: Sodaurt,(Salsola kali) Askerstorknebb, Nyresildre,
Trefingersildre/Oslosildre,(Geranium sp) Sandstarr, (Carex sp,) Strandkål, (Crambe maritima), Strandflatbelg (sørl. variant),
Dvergmispel mfl.
Avsender:
Øystein Dalland
o-dalla@online.no
97665740.
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd kommuneplanrevisjon

Kystkultur i Vesterled
Presentasjon av den norske utstillingen i Husavik juli 2011
Utstillinger og aktiviteter på land:
x

x
x
x

x
x

x

Pigghåeventyret / Longlining for dogfish
Utstillingen ombord på fartøyet Haugefisk forteller om banklinefisket etter pigghå som utviklet
seg på 1900-tallet med base i Sogn og Fjordane. Haugefisk deltok i dette fisket. Utstillingen er
produsert av Kystmuseet i Florø. Den består av film, foto og tekster på norsk og engelsk
Jubileumseilasen til Island i 1974
Film om to norske fembøringer som seilte fra Norge til Island i 1974. Prosjektansvarlig: Jon Godal
og Arne Andreassen.
Den verdifulle kystkulturen (Nordland) - Vega verdensarv
Aktivitet: Utstilling av ærfugltradisjonen med e-hus, fiskeutstyr. Tema: Kulturarv og verdiskaping.
Materiell fra Verdensarv Vega - Unesco. Prosjektansvarlig: Rita Johansen, Vega verdensarv.
Husflid og hjemmeproduksjon
Håndverkerne Arthur Johansen, Lisbeth Skranes og Sonja Isaksen jobber med husflid og
håndverk: Veving (grenevev), strikking, toving, binding og bøting av garn, produksjon av redskap
som ble brukt av fiskerbonden. I tillegg utstilling med fotografier og gjenstander.
Prosjektansvarlig: Lisbeth Skranes og Arthur Johansen.
Lindebasttau, blant de eldste tauverkstradisjoner i Europa. Fra jegeren Ötzi til middelalder.
Håndverker Jan Steinsland lager tau med svært enkle redskap.
I Vesterled med 1700 års båtsoge i lasterommet
Formidlingsprosjekt med Halsnøybåten, Gokstadfæringen og to oselvere som viser utviklingstrekk
på norske småbåter over et tidspenn på 1700 år. TV-dokumentar skal lages til dette prosjektet.
Prosjektkoordinator: Kjell Magnus Økland.
Gamle båtmotorer produsert i Norge. Vi starter opp motorene på kaia.
I Norge så vel som i Norden for øvrig, har tradisjonshåndverk og kunnskap knyttet til sjøfart og
fiske spilt en sentral rolle i flere tusen år. Innenfor båtbygging har nærheten til naturgrunnlaget
alltid vært sentral. Båtbyggeren leter selv etter trærne han trenger i skogen og stiller store krav til
materialkvalitet. Den akkumulerte kunnskapen som slike tradisjoner representerer har egenverdi
som kultur. I Husavik ønsker vi å se kystkultur og tradisjonshåndverk i en nordisk sammenheng. Vi
vil fremme nordisk samarbeid for vern av kystkultur og maritim kulturarv.

Skip og båter til Husavik:
Større fartøyer:
x

Med egen hurtigrute til Husavik
Skoleskipet m/s Sjøkurs (ex. Hurtigruteskipet m/s Ragnvald Jarl) seiler fra Stavanger. M/S
Sjøkurs og de norske båtene inngår i en fellesnordisk kulturseilas til Island med anløp Shetland,
Orknøyene og Færøyene. Prosjektansvarlige: Anita Andreassen og Tore Friis-Olsen, Forbundet
KYSTEN.

x

Havfiskefartøyet Haugefisk
Haugefisk er et verneverdig havfiskefartøy som ble brukt som havfiskefartøy med autoline fra
1978 til 2005 og var et av de første fartøyene som ble bygd for denne nye typen teknologi.
Haugefisk ble unntatt kondemnering i 2005 og benyttes i dag som museumsfartøy, til
kulturformidling og undervisning. Haugefisk er et flytende kulturminne og en representant for den
moderne fiskerihistorien i Norge. Prosjektansvarlig: Bjørn Fjellheim og Kåre-Jarl Langeland ved
Musea i Sogn og Fjordane – avdeling Kystmuseet.

Med 1700 års båthistorie i lasterommet – tradisjonelle båter:
x

x

x

x

x

x

x

Halsnøybåten - to tusen års båthistorie.
Halsnøybåten er et av Skandinavias eldste båtfunn av plankebåter, sydd samen med lindebastsnor
og rodd med årer (datert til ca. 300 e.kr.) Vi tar med første og eneste replika av Halsnøybåten som
ble ble bygget i Sunnhordland i 2008. Utstilling og film. Prosjektansvarlig: Johannes G. Eide.
Gokstadbåten
Gokstadbåten er en av tre småbåter som var funnet i lag med Gokstadskipet i 1880. Båten er datert
til om lag år 890 e.kr. og er dermed den eldste norske klinkbygde småbåten som er så fullstendig
at det har latt seg gjøre å lage gjenskape hele den orginale båten. Replikaen vi tar med til Island er
bygget av Svein Erik Øya. Prosjektansvarlig: Ivar Otto Myhre.
Råseilrigget Oselver
Oselver er en klinkbygd tradisjonell båttype fra Hordaland. Frem til 1850 var råseilet i vanlig bruk
på Oselveren, men fra 1860 av tok spriseilet over og før 1900 var råseilet mer eller mindre
forsvunnet. Som første nybygg for råseil på over 100 år er den råseilriggede færingen unik i sitt
slag. Prosjektansvarlig: Kjell Magnus Økland.
Spriseilrigget Oselver regattabåt
Oselveren har en 140 år lang tradisjon som kappseilingsbåt. Båttypen har eget Norgesmesterskap
som årlig samler over 20 båter til kappestrid. Til Island tar vi med en moderne regattabåt fra 2001.
Prosjektansvarlig: Kjell Magnus Økland.
Bakkejekta
Lita, råseglrigga jekt (30 fot) frå Dalsfjorden i Sunnfjord, der også første landnåmsmannen på
Island, Ingolf Arnarson, kom frå. Den nye Bakkejekta vart ferdig i 2006, og er kopi av Norges
eldste bevarte båt. Den er frå om lag 1750 og står på Kystmuseet i Florø. Den nye Bakkejekta er
bygd av mange norske båtbyggjarar i fellesskap og siglar no for å formidle kystkultur og historie
frå Dalsfjorden. På Island vil Bakkejekta ligge på sjøen og sigle med folk.
Nordfjords- og sunnfjordsbåter
Vi tar med oss to båter som begge skal sjøsettes og brukes i Husavik. Nordfjordsbåten er en færing
bygget i 2002 av Kristen Arnestad i Gloppen. Sunnfjordsbåten er en kopi av en sekskeiping (seks
årepar) som ble bygget i 1860 på Ytrehus i Bremanger og som ble brukt fram til 1910 på
torskefiske og sildefiske. Kopien ble bygget i 1997 på Kystmuseet for eierne av sekskeipingen.
Lillebåd fra Søgne: 15 fots tradisjonell ro- og seilsjekte fra Søgne i Sør-Norge. Byggeår: 1996.
Replika av orginal fra 1900.

-------- Opprinnelig melding --------

Vennlig hilsen
Ylva Eliassen
Torpveien 29a
1389 Heggedal

Jeg bor på og eier den eneste "grønne" eiendommen i Torpveien, den med rød pil på på kartutsnittet - 69/8. Her bor jeg fredelig og fint. Men
jeg skulle gjerne blitt "gul" jeg også, slik som alle naboene i resten av veien er og ikke ligge der som en enslig anomali lenger.

Hei,

Fra: ylva.eliassen@getmail.no <ylva.eliassen@getmail.no>
Sendt: 7. desember 2020 13:02
Til: Linn Tautra Grønseth <Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no>
Emne: Re: Kartutsnitt

Registreres i sak 20/1679.

Fra: Linn Tautra Grønseth [Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Ingeborg Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]
Sendt: 07.12.2020 13:39:11
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel - Kartutsnitt
Vedlegg: image002.png

Emne:Kartutsnitt
Dato:2020-12-07 12:50
Avsender:Linn Tautra Grønseth <Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no>
Mottaker:"ylva.eliassen@getmail.no" <ylva.eliassen@getmail.no>

Fra: Ingeborg Rønneberg ingeborg.ronneberg@backe.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Mette Heidi Kirksæther Mette.Heidi.Kirksaether@abbl.no ;
Aleksander Ekeberg aleksander.ekeberg@backe.no
Sendt: 19.01.2021 11:04:46
Emne: SV: Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker 2021 - 2033 - Øvre Båstad Gård
Vedlegg: image002.jpg; image003.jpg; Øvre Båstad Gård - Illustrasjoner.pdf
Hei,
Viser til vedlagt oversendt arealinnspill til kommuneplanens arealdel sker 2021 2033 fra vre Båstad ård S. nsker å
ettersende nye illustrasjoner av prosjektet som kan brukes av administrasjonen for videre presentasjon av vre Båstad ård
internt og for politikerne.
Sendingen inneholder 1 dokument
Illustrasjoner av vre Båstad ård pdf-fil

Med vennlig hilsen
På vegne av Øvre Båstad Gård AS
INGEBORG LOUISE R NNEBERG
Prosjektleder
47 934 97 227
backeprosjekt.no
BP

Backe Prosjekt AS
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Postboks 358, 1326 Lysaker

)UD0HWWH+HLGL.LUNV WKHU
6HQGWVHSWHPEHU
7LOSRVW#DVNHUNRPPXQHQR
.RSL7RU$UQH0LGWER#DVNHUNRPPXQHQR$[HO6HJRYLDGHJDDUG DVR#OLQNDUNLWHNWXUQR  UR#OLQNDUNLWHNWXUQR
(PQH$UHDOLQQVSLOOWLONRPPXQHSODQHQVDUHDOGHO$VNHU
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SPILL IL OMM

EPL

E S RE LDEL S ER 2021 2033

Vedlagt er innspillet til sker kommunes arealplan 2021 2033 fra vre Båstad ård S.
Sendingen inneholder 3 dokumenter
realinnspillet i kommunens mal
ord-fil
realinnspillet i kommunens mal pdf-fil
Illustrasjonsprosjekt til innspillet
Fagkyndig plankonsulent er LI

Med vennlig hilsen
på vegne av vre Båstad ård S
Mette Heidi irksæther
prosjektsjef siv.ark. M
tlf.

32 17 610

L

mhk abbl.no

R I E

R ved Ragnar Os

el Segovia degaard.

inoveien 3 , 1337 Sandvika _Postboks 3 5, 1301 Sandvika _ ǁǁǁ͘Ăďďů͘ŶŽ

Øvre Båstad Gård: Prosjektet illustrert i nabolaget

Øvre Båstad Gård: Tilpasning til nabobebyggelse

Øvre Båstad Gård: Opparbeidet tilgjengelig park mellom bebyggelsen

Øvre Båstad Gård: Dagens situasjon med lavblokker i nabolaget

Fra: Kari Stamnes kari.stamnes@hmark.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no ; Kommuneplanen
Kommuneplanen@asker.kommune.no ; Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Hi a Suleyman ; Jørgen
Tysseland Jorgen.Tysseland@asker.kommune.no
Kopi: Harald Wærpen aerpen@vestships.no ; Melvin Eiesland melvin.eiesland@hmark.no ; Svein Erik Stiansen
ses@stiansen.no ; Boe, Lars Jacob LarsJacob.Boe@Bain.com
Sendt: 20.01.2021 13:00:02
Emne: Sv: Innspill til kommuneplanen og Kommunens ref: S20/16 Sandspollen og S20/74 Skjærlagåsen
Vedlegg: VA-plan 18012021.pdf
il postmottaket, se tidligere sendt mail under. Vi ber om at dere registrerer vedlagte dokument på samme måte. På
forhånd takk
Dokumentet er en supplering til det som ble innsendt 26 november 2020. V -planen er oppdatert og viser nå også
avløpsledninger stikkledninger fra eksisterende bebyggelse i Verpenområdet til vårt prosjekterte avløps-anlegg for
området.
Vi vil med det samme påpeke til mottakerne i kommunen av denne mail, at vi ikke har fått tilbakemelding på
materialet som ble innsendt 26. november.
VENNLIG HILSEN

KARI S AMNES
SIVILARKITEKT
kari.stamnes@hmark.no
47 91 84 12 01
HILLE MELBYE ARKI EK ER AS
HAUSMANNS GATE 16, N-0182 OSLO
.HMARK.NO

&ƌĂ͗ ari Stamnes
^ĞŶĚƚ͗ torsdag 26. november 2020 16 4
dŝů͗ post asker.kommune.no post asker.kommune.no kommuneplanen asker.kommune.no
kommuneplanen asker.kommune.no or rne Midtbø tor.arne.midtbo asker.kommune.no
hi a.suleyman asker.kommune.no hi a.suleyman asker.kommune.no jorgen.tysseland asker.kommune.no
jorgen.tysseland asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ Harald ærpen aerpen vestships.no Melvin Eiesland melvin.eiesland hmark.no Svein Erik Stiansen
ses stiansen.no Boe, Lars acob Lars acob.Boe Bain.com
ŵŶĞ͗ Innspill til kommuneplanen og ommunens ref S20 16 Sandspollen og S20 74 Skjærlagåsen

Vi ber postmottaket registrere dokumentene inn på følgende tre saker i kommunen
1 Innspill til kommuneplanens arealdel
2 ommunens ref S20 16 Forslag til reguleringsplan for Sandspollen
æring og småbåthavn
3 ommunens ref S20 74 Forslag til reguleringsplan for Skjærlagåsen - Boliger
il avdeling for kommuneplan og til avdeling for innsendte reguleringsplaner.
Vedlagt er redegjørelse, rapport og tegninger for løsninger for vei, gang- og sykkelvei og vann- og avløp til
Skjærlagåsen og Sandspollen.
Dette er et innspill til kommuneplanen og for å få behandlet to komplette reguleringsplaner som er sendt inn i
henholdsvis mai og august 201 .
VENNLIG HILSEN

KARI S AMNES
SIVILARKITEKT
kari.stamnes@hmark.no
47 91 84 12 01
HILLE MELBYE ARKI EK ER AS
HAUSMANNS GATE 16, N-0182 OSLO
.HMARK.NO
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Plan for vann og avløp
Skjærlagsåsen
VACON AS v/ Odd Roar Sæther

VACON AS

Storgata 11, 3611 Kongsberg
Mob: 48066320
E-post: oddroar.saether@gmail.com

MÅLESTOKK
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18.01.2021

Fra: Morten Gisle Johnsen MortenGisle.Johnsen@budstikka.no
Til: Lars Erik Bjerke Lars.Erik.Bjerke@asker.kommune.no ; Marte Helene Lie Marte.Helene.Lie@asker.kommune.no ; Tor
Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Per Morstad Per.Morstad@asker.kommune.no
Kopi: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Sendt: 25.01.2021 19:38:21
Emne: Gisle hagehjem - innspill KP og som svarer ut HPs verbalforslag nr. 1
Vedlegg: 201009 Presentasjon Søndre Gisle 3.0.pdf; 210125 Gisle Hagehjem tillegg 2.0 blå.pdf
il sker kommune,
akk for at vi fikk anledning til å presentere isle Hagehjem for sker kommunes ledelse i oktober, som en oppfølging av vårt
innspill til kommuneplanens arealdel. Vi tillater oss også å legge ved et tilleggsdokument der vi gjennomgår prosjektets
visjon, verdier og muligheter. Der fremmes oppsummert følgende punkter som de viktigste
Bygge et aldersvennlig bofellesskap for 60 pluss.
Søke om å bygge leiligheter og fellesarealer i en skogkledd skråning tilhørende Søndre isle gård inkludert et eget
helsehus for aldersrelaterte helseutfordringer slik som demens OPS , med tilbud slik som avlastning, dagsenter og
pårørendeskole.
tvikle jordene nedenfor utbyggingsområdet til hage- og parselldrift og med rom for utvikling av ulike aktiviteter
både for beboerne og innbyggerne i Vollen.
Følge anbefalingene i Leve Hele Livet for å skape felleskap og aktivitet hos eldre.
Skape nye arbeidsplasser og tjenester sammen med kommunen, frivilligheten og private.
Bygge og drifte i tråd med bærekraftsmålene.
Vi ser for oss et bomiljø som er tilpasset alle faser av aldringsforløpet, også der sykdom demens spiller mer og mer inn som
følge av økt levealder. Det er gjort mye forskning på hvordan miljøet, og ikke minst naturen, påvirker friskhet. Hageanlegget
på jordene er det som særpreger prosjektet mest i kombinasjon med Snøhettas konsept, der det er lett å møte andre og
skape en mer fellesskapsorientert kultur. motvirke ensomhet og isolasjon er et av målene for isle Hagehjem. Dette gjelder
også livsledsagere og andre pårørende som fort kan bli alene om å organisere pleie og tiltak. ilbud av tjenester i beboernes
eget hjemmemiljø er nøkkelen til visjonen om isle Hagehjem. omten svarer ut kommunens samfunnsøkonomiske behov
med nye boformer bo lengst mulig hjemme, frivillighet, helsehus og et allsidige aktivitetstilbud. Beliggenheten nær et
nærsenter med gange og kollektiv alt er tilgjengelig innenfor en akseptabel radius.
Vi er sikre på at dette kan bli et pilotprosjekt vi alle kan være stolte av. år den tid kommer er det også viktig å velge
leverandører som er de fremste til å finne bærekraftige og innovative løsninger på energibruk, lys, luft og materialvalg.
Vi håper denne oppsummeringen og vedleggene vil være nyttige for kommunen i det videre arbeidet.
usen takk,
med vennlig hilsen
Bente isle Ridder- ielsen og Morten isle ohnsen, grunneiere
Ingebjørg Skaare, Snøhetta, prosjekteier

Innspill til Kommuneplanen - Presentasjon - Oktober 2020

Gisle Hagehjem Vollen i Asker

Gislehagen i dag

Asker kommune skal legge til rette for at
innbyggerne kan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem
så lenge som mulig, blant annet ved å legge til rette
for nye boformer for eldre.

Kommuneplan for Asker 2020–2032 Samfunnsdelen:

Gisle Hagehjem vil bidra til å nå disse målene.

Nasjonale reformer og omstillinger har gitt kommunen et tydeligere og større
e
ansvar for befolkningens helse og for at alle skal få nødvendige tjenester.
Kommunen skal vektlegge nærhet og tilgjengelighet til tjenestene. Det er en viktig målsetting at ﬂest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Kommunen skal vektlegge nærhet og tilgjengelighet til tjenestene, og skal utnytte de mulighetene og ressursene som ﬁnnes i nærmiljøet og sosiale nettverk.

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021 – 2024:

.... et «Hagehjem» som kan ivareta resten av livsløpet for personer fra 60 år og
oppover bosatt i Vollen og omegn. Her kan man fortsette å bo «hjemme» – nær
familie og venner, i det samme nærmiljøet som mange av dem kjenner godt og
er en del av.

Søndre Gisle Gård
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Vollen - et levende lokalmiljø i Asker
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Vollen - et historisk miljø

Vollen - et godt oppvekstmiljø

Vollen - et sted å høre til

Vi på Søndre Gisle har, i tillegg til jordene på toppen, fortsatt også eiendom langt
ned og inn i dagens fortettingsområder i Vollen. Området det her er snakk om ligger
lengst unna gården, omgitt av stadig fortetting og ﬂere større boligprosjekter som
er under utvikling.

Opphavet til navnet antas å være en kombinasjon av to deler; «stråle/solstråle»
(Geisli) og «gård/jorde» (vin) – altså «solstråle på eng». Gisle er med dette en vingård – Gislvin – som betyr at dette er en av urgårdene i Asker, med fast bosetting
trolig før Kristi fødsel.
Det var én Gisle-gård frem til middelalderen, da denne ble delt i to – Nordre og
Søndre – begge med beliggenhet oppe på det verdifulle landbruks- og kulturlandskapet på Gisletoppen/Guiplatået, akkurat som i dag. Gårdene eide i tillegg
hver sin rygg som strakk seg fra toppen og ned til fjorden. Disse områdene ble gradvis fraskilt og delt opp i en rekke bruk på 1800-1900-tallet.

Vår familie har bodd på og drevet Søndre Gisle gård iallfall siden andre halvdel av
1600-tallet. I dag drives gården av oss i niende generasjon, mens både åttende og
tiende generasjon også er bosatt på/ved gården.

Om Søndre Gisle

Søndre Gisle gård eier skog og to jorder sentralt i Vollen. Jordene skilles av et skogkledt gjennomgående bekkefar.

Det aktuelle området (markert med hvit
ramme) er på ca. 65,7 daa til sammen,
hvorav ca. 23,7 daa skog (lysegrønt i vest) og
to jorder (gult i øst) på ca. 32,5 daa – med 9,5
daa omkringliggende grøntareal (lysegrønt
rundt og imellom) og traktorveiforbindelse til
Øgårdsveien i nord.

Området slik det ligger i gjeldende Kommuneplan 2018-2030

Gjeldende Kommuneplans arealdel

Aktuell tomt totalt ca. 67,5 daa
De to jordene skal etableres som et stort hage-/parkanlegg

Vern av matjord, foredling av matjord

Tomteområdet slik det ligger i dag

Dagens situasjon

Stier og smett med blågrønne koblinger

Tomt og topograﬁ

Bratt stigning

Middels stigning

Kart som illustrerer områdets topograﬁ

Svak stigning

Overvannsvisning

Naturlige overvannsveier ivaretas

Mulig adkomst fra Lindlandveien

Parkering

Mulig adkomster fra Vollenveien via Øgårdsveien

Adkomst til byggesoner

Området kan utvikles med gangsoner og stier som knytter området sammen med
eksisterende turveinett og veiforbindelser

Gang- og sykkelkoblinger og byggesoner

Byggesoner

Byggesoner:
Grøntareal:
Til sammen:

ca. 23,2 daa
ca. 42,5 daa
ca. 65,7 daa

6.3 daa

6.9 daa

3.5 daa

6.5 daa

“Gislehagen”

Konseptdiagram- arealbruk

Konseptdiagram- retning bebyggelse

Situasjonsplan

Skisse organisering

Skisse adkomst/parkering

Fellesarealer

Felles

Demensavdeling

Felles

Felles

Felles

Felles

Aktivitet

Basseng/velvære

Veksthus/kafe/bar

Gislehagen i morgen

Referanse bebyggelse

Referanse bebyggelse

Italiensk landsby

Skisse Gislehagen

Skisse Gislehagen

Pryd/rekreasjon

Nytte/aktiviteter

Skole/undervisning

Plan Gislehagen

“Gislehagen” som prydhage

“Gislehagen” som nyttehage

Aktiviteter i “Gislehagen”

Innhold fellesarealer Gislehagen

Basseng/velvære
Veksthus/kafe/aktivitet

Referanse drivhus/kafe/aktivitet

Referanse basseng/velvære

«Solstråle på eng»

Gisle kommer av «stråle/solstråle» (Geisli) og «gård/jorde» (vin) – altså «Solstråle på eng».

av Bente Gisle Ridder-Nielsen

Visjon og muligheter

Gisle hagehjem Vollen

VISJONEN

Gisle Hagehjem skal gjøre det lettere å bli gammel
i et trygt lite samfunn der du treffer andre og
møter naturen.

Gisle Hagehjem skal legge til rette for aldring i et
miljø som skaper fellesskap og innbyr til aktivitet.
Det skal være treningsrom, terapibasseng og
restaurant for felles måltider for beboere og
gjester. Det skal være forsamlingslokale for
foredrag og kulturopplevelser. Det skal være et
helsehus der beboerne får rett helsehjelp til rett tid
i sitt eget hjemmemiljø, og det skal være en stor
hage der du kan være i kontakt med jorda og møte
andre på tvers av generasjonene.

Gisle Hagehjem vil bidra til et mer aldersvennlig
Asker. Visjonen for Gisle Hagehjem er å bygge
boliger for de fra 60 år og oppover hvor de kan bo
livet ut. Bomiljøet vil bestå av en rekke
selveierleiligheter i ulik størrelse for par og enslige
sammen med flere fellesarealer og en stor hage.

KOMMUNEPLANEN

Gisle Hagehjem vil bli utviklet i et område som
består ca. 24 dekar hogstferdig skog og ca. 33
dekar jorde, med et bekkefar rennende
igjennom området. Boligene vil bli bygd i det
skrånende skogsområdet, mens jordene vil bli
til et hage- og parkanlegg.

Søndre Gisle gård har ved eierne spilt inn
forslaget om Gisle Hagehjem til kommunens
arbeid med ny kommuneplan for 2021 – 2033. I
forbindelse med planen legger kommunen opp
til å bygge 6500 nye boliger innen 2033. For en
stadig økende eldre befolkning søker de nye
boformer og samarbeid med private utbyggere.
Gisle Hagehjem er et slikt prosjekt. Kommunen
legger også vekt på å bevare matjord. Det gjør
Gisle Hagehjem ved gjøre om monokulturen,
som dagens kornproduksjon utgjør, til et
vekselbruk mellom nyttevekster, prydhage og
parkanlegg.

.'-+.0+3

-/92+

SNØHETTA

Gisle Hagehjem vil være i nær kontakt med
lokalsenteret i Vollen ved at det er om lag 600
meter ned til sentrum og kort avstand til nærmeste
bussholdeplass. Det vil bli anlagt atkomst for myke
trafikanter og hageanlegget skal være åpent for
innbyggerne. Anlegget kan utvikles som skolehager
i samarbeid med barnehager og skoler.

Arkitektfirmaet Snøhetta er engasjert for å utforme
Gisle Hagehjem. Deres visjon er å skape et
minisamfunn etter modell av den italienske
landsbyen. Folk bor nært hverandre og de har utsikt
over landskapet. Det å legge boligene og
fellesarealene i den skrånende skogsdelen med
utsikt over fjorden, og gjøre jordene om til en
grønn og levende lunge, vil virkeliggjøre visjonen
om nærheten til hverandre og kontakten med
naturen.

BOFORMER
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LEVE HELE LIVET

Ved å ha et tett og trygt bomiljø med mange
møteplasser og fellestilbud skal Gisle Hagehjem
være et godt sted å bli gammel.

«Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve
hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp
og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler
om de grunnleggende tingene som oftest svikter i
tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap,
helsehjelp og sammenheng i tjenestene».

Gisle Hagehjem vil følge anbefalingene i
eldrereformen LEVE HELE LIVET ved å skape et
boligmiljø der eldre kan planlegge for resten av
livet. Selv om det kan medføre sansetap, helsetap
og partnertap skal du kunne bo i ditt eget bomiljø
og motta de tjenestene du behøver på Gisle
Hagehjem.

DEMENS

«I bassenget har jeg ikke demens. Der er jeg som
alle andre».

Det viktige er at Gisle Hagehjem er lagt til rette for
alle faser i aldringen og bygger på en filosofi om at
omgivelsene fremmer friskhet og forutsigbarhet
også når sykdom oppstår.

Det skal legges til rette for avlastning ved at
demenssyke kan få tjenester i eget hjem eller
flytter inn på en egen stedlig demensavdeling for
kortere eller lengre tid. Det betyr at partnere kan
være nær hverandre selv om den ene må få
forsterket helsehjelp i egne lokaler.

Gisle Hagehjem vil skape et demensvennlig bomiljø.
Det innebærer trygghet og aktivitet, og det betyr å
legge til rette for riktig helsehjelp til rett tid.
Forløpet av demens er individuelt og har flere
årsaker. Kjennetegn kan være glemsel, forvirring,
aggresjon og angst. Denne sykdommen rammer
også partner og familie sterkt der man gradvis går
inn i rollen som pleier og mister mye av egen
livskvalitet.

FELLESSKAP

Hagen skal brukes både til dyrking og rekreasjon.
En del av anlegget vil være tilrettelagt som
sansehage og stimulere beboerne i ulike faser av
aldringen. Vi vet at natur har sterk innvirkning på
helsen og sinnsstemninger. Gisle Hagehjem vil
fremme det friske i mennesket. Det ligger i
tilgjengelighet. At naturen er tilgjengelig, men ikke
minst at andre mennesker er tilgjengelige på tvers
av generasjoner. Isolasjon og ensomhet er et av de
store folkehelseproblemene. Gisle Hagehjem vil
være med på å skape et levende og åpent
bofellesskap.

Gisle Hagehjem vil være med på å utvikle Vollen
som lokalsenter. I og med at et så stort område er
avsatt til hage og park vil det også være plass til et
drivhus. Etter modell fra NaKuHel vil dette både gi
friske grønnsaker og meningsfulle aktiviteter for
beboerne, men også kunne fungere som felles
møteplass for alle som bor i nærområdet. Drivhuset
kan både være restaurant og samfunnshus og gi et
tilskudd til alle innbyggerne.

TJENESTER

Kort sagt: Gisle Hagehjem skaper nye arbeidsplasser
i Asker.

Det vil være behov for fysioterapi og
treningsinstruktører og ikke minst legge til rette for
at kommunale helsetjenester kan gis i Gisle
Hagehjems helseavdeling. Vi ønsker samarbeid med
skole og barnehage for å ta i bruk hagen og skape
møter på tvers av generasjonene. Det vil også være
behov for kommersielle leverandører for kiosk,
restaurantdrift og annet.

Gisle Hagehjem skal være et minisamfunn som
tenker helhetlig rundt aldring og livskvalitet. Det
betyr et bredt tilbud av tjenester og aktiviteter. Slike
tjenester kan være å kjøpe musikkterapi fra Asker
kulturskole og vaktmestertjenester for eksempel fra
NaKuHel som har mennesker i arbeidstrening. Vi kan
tenke oss samarbeid med Pensjonistuniversitetet for
foredrag og kurs og lokalsamfunnsutvalget i Vollen
for å skape felles arrangementer og bruk av
lokalene.

BÆREKRAFT

Den økonomiske bærekraften ligger i et
offentlig/privat samarbeid (OPS) der Gisle
Hagehjem reduserer kommunens behov for
investeringer i formålsbygg. Hagehjemmet
skaper i tillegg rullering i boligmassen slik at
unge og barnefamilier også får et større tilbud.

Den sosiale bærekraften ligger i et bomiljø som
fremmer god aldring og god helse ved en
boform som skaper fellesskap og trygghet - en
arena der det offentlige, frivilligheten og private
aktører kan tilby sine tjenester.

Gisle Hagehjem vil bygge på FNs bærekraftsmål.
Den miljømessige bærekraften ligger i å ta vare
på matjorda og velge leverandører som setter
klima og energiløsninger fremst. Gisle Hagehjem
skal være et innovasjonsprosjekt helt i front med
hensyn til lys, luft og energi.

GHAGEHJEM
ISLE

• Bygge og drifte i tråd med bærekraftsmålene.

• Skape nye arbeidsplasser og tjenester sammen
med kommunen, frivilligheten og private, og
åpne nye fellesarealer for innbyggerne i Vollen.

• Følge anbefalingene i Leve Hele Livet for å
skape felleskap og aktivitet hos eldre.

• Etablere et OPS i tråd med kommunens behov
for flere eldreboliger og nye boformer.

• Søke om å bygge leiligheter og fellesarealer i
skogkledd skråning tilhørende Søndre Gisle
gård og bruke jordene nedenfor til hage og
park.

• Bygge et aldersvennlig bofellesskap.

Oppsummert vil Gisle Hagehjem:

Fra: Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 02.02.2021 09:07:25
Emne: VS: Røyken, Bråsetveien 4.
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På forhånd takk
Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3ODQOHJJHUNRPPXQHSODQ
9LUNVRPKHWVDPIXQQVSODQOHJJLQJ
( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no


&ƌĂ͗ Line Sagberg line fagerstad.no
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<ŽƉŝ͗ Martin . Røine martin fagerstad.no
ŵŶĞ͗ Røyken, Bråsetveien 4.
Hei
Viser til hyggelig telefonsamtale vedrørende våre eiendommer i Røyken sentrum. Som sagt på telefonen så har FagerStad
vært med på å kjøpe en elenorportefølje som er solgt ut i forbindelse med utfasing av fasttelefonen. elenor har behov for
mye mindre areal når vi i orge går over fra fasttelefon og kobbernett til kun mobil og fibernett.
Eiendommene i Røyken, som består av gbnr 265 12, 265 64 og 265 65, er i dag vist som offentlig og privat tjenesteyting i
gjeldende kommuneplan. Førstnevnte eiendom består av elenors bygg og en sveitserbolig. Sveitserhuset er listet på
kommunens kulturminneregistrering med høy verneverdi og er i bruk som bolig. eg omtaler videre de tre eiendommene
som én eiendom.
Vi er nå i gang med å se på fremtidig bruk og utvikling av den tidligere elenoreiendommen. elenor skal fortsatt ha sine
installasjoner i bygget. Punktet er blant annet viktig i forbindelse med det nye 5 nettet som er i ferd med å rulles ut. I dag er
det altså både bolig og offentlig bruk representert på eiendommen. år vi går inn i gjeldende kommuneplan for Røyken så er
det vist et sammenhengende belte, med det vi i dag oppfatter som sentrumsformål, langs Spikkestadveien fra stasjonen og
ned over bekken og til bygget som huser I I. t fra dagens bygg i sentrum så er det utfordrende å se hva som er tenkt som
selve sentrumskjernen og en eventuell fremtidig torgfunksjon. Boligene som er bygget langs Spikkestadveien og det nye
nærsenteret har utgang på siden mot elenorbygget og det er derfor naturlig å se for seg at deler av sentrum også på sikt vil
henvende seg denne veien. Slik vi leser situasjonen så er gjeldende eiendommen sentral i å knytte de to områdene på begge
sidene av bekken sammen og den er sentralt plassert i forhold til togstasjon og andre sentrumsfunksjoner. For å både kunne
favne de funksjonene som allerede er på eiendommen og legge til rette for videre utvikling av eiendommen foreslår vi at
eiendommen legges inn under området for sentrumsformål i den nye kommuneplanen.

Vi tar gjerne en dialog på dette dersom det er ønskelig fra deres side. Vi er helt i startgropa i forhold til videre utvikling, men
ser allerede nå at det er svært aktuelt å legge til rette for boligutvikling på eiendommen, men vi må samtidig ivareta elenors
fremtidige behov på eiendommen. Hører gjerne fra dere når dere har fått sett på innspillet. Det hadde også være fint med en
bekreftelse på at mailadressen ble riktig og at innspillet er mottatt.
Med vennlig hilsen
Line Sagberg
47 11
6 ĨĂŐĞƌƐƚĂĚ͘ŶŽ

Koiabakken, 030221
Re:Kommentar til saks nr 20/1679-119 ved Tore Underland «Innspill til kommuneplanens arealdel

Dette er ett svært mangelfullt dokument, men saken det gjelder er svært viktig for oss som beboere i
Koiabakken i vollen og må derfor kommenteres. Målet med innspillet er å få omgjort Koiabakken 20
fra LNF område til boligformål slik at nåværende eier kan selge det til eindomsutvikler. Dette mener
vi som naboer ville vært katastrofalt for ett svært spesielt boligområde i både Koiabakken og
Plommedalsveien.
Tiltakshaver Tore Underland, på vegne av tomtens eiere, har også vært i kontakt med beboere i
Koiabakken tidligere. De la da frem ett forslag om enn samlet privat regulering av Koiabakken og det
samme LNF området som er Koiabakken 20. Dette ,da de i samtale med Tor Arne Midtbø, hadde fått
forklart at en regulering av Koiabakken forøvrig var ett tydelig premiss for en vurdering av tiltak i
Koiabakken 20. Dette ble møtt med blandet respons i veien og derved ikke forfulgt av Underland og
co.
Tomten sin beliggenhet og historie regnes som kjent for kommunen. Av viktige forutsetninger kan
nevnes at det har tidligere vært vurdert en byggesøknad på tomten med ønske om å rive nåværende
bygningsmasse og etablering av to boenheter. Dette ble avslått og ikke påklaget.
Vi mener ellers at deres innspill er i tydelig konflikt med planprogam for kommuenplanen på flere
punkter:
1) «Dagens tre kommuner har allerede satt av arealer til boligbygging som åpner for rundt
18000 nye boliger. Dette er vesentlig mer enn det behovet kommunen har i
kommuneplanperioden.»
2) Vollen er ett lokalsenter men ikke ett prioritert vekstområde.
3) Prinsipper for vern. Vern av biologisk mangfold og landbruksarealer, sikring av grønne
områder og korridorer og kulturlandskapet er ett ansvar for hele Asker samfunnet. Dette er
også en regional og nasjonal prioritering.
Tore Underland «kan ikke se at arealinnspillet vil ha noen endringer for trafikk situasjonen.» En bolig
utbygging av 17 mål øverst i denne veien vil trolig doble trafikken i veien i det minste og naturligvis
dramatisk endre den lokale trafikale situasjonen. Koiabakken og nedre del av plommedalsveien er
allerede under vanlig kommunal standard og naturligvis en betydelig hindring til deres innspill.
Vi mener derfor samlet at innspillet absolutt ikke bør taes til følge og håper på forståelse på dette
hos kommunen.

Med vennlig hilsen

Joachim og Marte Børke Thorkildsen (Koiabakken 16)

Rolf Staup
Susanne Molnar
Koiabakken 11 A
20.02.2021

Kommentar til saksnummer 20/1679-119 - Tore Underland "Innspill til kommuneplanens
arealdel"

Vi er naboer i Koiabakken og har noen kommentarer til Underlands innspill.
Eierne ønsker å selge. Til en utbygger. Det er det hele.
Vi ber Asker kommune om å forkaste dette innspillet.
Vi ber om at LNF området bevares - uten utbygging.
Vi gir full støtte til kommentarene fra Joachim og Marte Børke Thorkildsen (Koiabakken 16)
- se sak 20/1679-398, datert 17.02.2021
I tillegg vil vi nevne følgende:
Underland skriver i sitt innspill 20/1679-119 at ..."Formålet med søknaden er omgjøring fra
LFNR-området til et boligområde. Utbygging er ikke tatt med i dette innspillet da det er
ønske fra eiere å selge tomten videre uten tanke på boligbygging"....
Vi registrerer at det her ikke foreligger noen tanker, visjoner eller skisser til føringer om
utviklingen av området.
Vi frykter selvfølgelig at en eventuell utbygger, om dette mot formodning skulle bli aktuelt,
kun vil ha fokus på fortjeneste og ikke på en god utvikling av området.

Med vennlig hilsen
Susanne Molnar og Rolf Starup

NORSKOG
Lilleakerveien 31, oppg. B
Postboks 123 Lilleaker
N-0216 OSLO
Tel: +47 481 71 000
firmapost@norskog.no
www.norskog.no

Asker kommune
post@asker.kommune.no

NO 956 911 117 MVA

Vår dato: 28.02.2021

Vår ref: YH

Deres ref: S 20/1679

Utvidelse av marka i Asker Sør, planprogram Asker
kommune
Vi viser til dialogmøtet 15.02.2021 mellom kommunens administrasjon og skogeierne.
Slik vi oppfatter i møtet, er kommunens overordnede målsettinger for denne delen av prosessen at:
- man skal motvirke utbyggingspress i skogområdene
- sikre tilgang for friluftsliv, rekreasjon, jakt fiske m.m.
- man skal legge til rette for økt verdiskaping innenfor jordbruk og skogbruk
Som vi skal redegjøre for nedenfor, tror NORSKOG at hensynssoner etter pbl. er en upresis fremgangsmåte
for å nå disse målene.
Hensynssoner i sin alminnelighet
Selve arealbruken reguleres etter arealformål etter pbl. § 11-7. Hensynssoner etter pbl. § 11-8 er ment å gi
bestemmelser og retningslinjer innenfor de ulike sonene og skal gi et grunnlag for å vurdere nye
planinnspill, dispensasjonssøknader mv. Det er viktig å merke seg at hensynssoner etter paragrafens sone C,
som det er snakk om når det gjelder skogbruk, ikke har direkte rettsvirkning, men kommunen skal legge
vekt på retningslinjene ved konkrete forvaltningsavgjørelser.
Retningslinjer kan ikke gå ut over arealformålene i § 11-7 og gir ikke hjemmel til å regulere næringsvirksomhet. Slik regulering må i så fall fastsettes med hjemmel i særlov.
De arealene kommunen vurderer å gjøre til et «markaområde» i kommuneplanen, vil derfor fremdeles være
regulert av særlovene selv om man skulle fastsette «regler» for arealbruken. NORSKOG mener derfor det er
liten grunn til å lage spesifiserte føringer for landbruksdriften som uansett må forvaltes gjennom særlov –
typisk skogloven.
Behovet for regulering
Etter NORSKOGs oppfatning bør regulering ha som formål å løse et problem eller å styre utvikling bort fra
en uønsket retning. Det å sikre tilrettelegging f.eks. for friluftsliv er åpenbart et godt formål. Men innføring
av en evt. regulering bør både ha forankring i at dette er inoptimalt eller problematisk i dag og at man
mener at en type regulering vil forbedre forholdet. Vi har ikke sett noen uttalelser eller analyser som peker
på at dette er et område der det er behov for regulering. Hvis dette i praksis ikke er et problem, stiller vi
spørsmålstegn ved om en byråkratisk regulering er veien å gå.
Asker ligger i et område med stort behov for tomter og annen infrastrukturutbygging. Men i LNF-områder
er det kun tillatt å oppføre bygninger og infrastruktur som ligger innenfor landbruksbegrepet. Hva som
ligger innenfor dette, fremgår av veilederen «Garden som ressurs» og mulighetene for utbygging er svært
begrenset. All utbygging utover dette, krever godkjenning etter plan- og bygningsloven og forvaltes av
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kommunen. Det å vedta en hensynssone innenfor LNF som skal motvirke utbygging, virker derved litt
selvmotsigende. LNF er i seg selv et svært restriktivt arealformål og at man må vedta en hensynssone i dette
formålsområdet, virker unødvendig. Dersom man innfører restriksjoner innenfor LNF-området, vil dette
likevel ikke gjelde byggetiltak som er forenlige med landbruk.
Regulering handler oftest om å flytte makt eller påvirkning. Et tiltak kan f.eks. gjøres søknadspliktig eller
man kan lage retningslinjer for hvordan en slik søknad kan påregnes behandlet. Men i dette tilfellet er alle
tiltak hensynssonene er ment å dekke, allerede søknadspliktige og kommunen har full forvaltningsmyndighet. Det er derfor vanskelig å se for seg hva man skal oppnå med slike «selvpålagte» restriksjoner.
Skogbruksaktivitet
Dersom kommunen ønsker å få innført ulike typer begrensninger og/eller meldeplikt for skogbruk i
området, bør dette springe ut av en analyse av at man har et behov for å få til endringer. Slik vi kjenner
skogbruket i området, er det ikke dominert av store hogstflater og topografien vil i seg selv føre til et
nyansert og stedstilpasset skogbruk. Det å innføre meldeplikt og begrensninger på flatestørrelse mv, vil da
fremstå som svært byråkratiske ordninger med liten praktisk betydning og som vil påføre både næringen og
kommunen ekstrakostnader.
Vi minner også om at det finnes veldig mange gode samarbeidsrelasjoner mellom skogeierne og frilufts- og
idrettsorganisasjonene i dag. Slik vi ser det, er det lang tradisjon for dette samarbeidet og det fungerer
godt. Derved skulle det heller ikke på dette området være noe å hente på regulering.
Oppsummering
Innføring av restriksjoner, retningslinjer og søknadsplikt bør være forankret i at man skal løse et problem.
NORSKOG kan ikke se at det er fremkommet behov som forsvarer etablering av et omfattende regelverk
rundt skogen i Asker.
Hensynssoner etter pbl § 11-8 vil uansett være en uhensiktsmessig regulering og vil bare være egnet til å
skape forventninger blant innbyggerne som verktøyet i svært liten grad kan innfri.

Med hilsen
NORSKOG

Yngve Holth
Avdelingsleder
yngve.holth@norskog.no,
tlf. 91 83 22 36
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ŵŶĞ͗ VS Revisjon av kommuneplan for sker-saksnr 20 70
Vi vedlegger herved innspill til revisjon av kommuneplan.
Vi har tidligere sendt over innspill både 2012 og senest i 2017 sak 16 73 . Vi håper nå på en reell behandling så snart som
mulig.
Med vennlig hilsen
nita ilsson
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ELDER
Forslag til endring av reguleringsformål for deler av eiendommen
nr. Bnr. 73 4
dresse Marieroveien 5, 13 0 Vollen
IL
SH VER
På vegne av erd ilsson som er eier av eiendommen så er det gitt fullmakt til ivind ilsson, nita ilsson, Elisabeth
ilsson og Lars-Ivar ilsson. Fullmakten er vedlagt innspillet for ordens skyld.
dresse Marieroveien 5, 13 0 Vollen

sĞĚůĞŐŐ
10-01 Marieroveien 5-Situasjonsplan foreslått tomtedeling
10-02-Marieroveien 5- Situasjonsplan boligformål
Fullmakt-Innspill kommuneplan for sker kommune
Innspill til ny kommuneplan 201 -2030-Marieroveien 5

Med vennlig hilsen
Siri Sandbeck Walther
Partner, Daglig leder
Arkitekt MNAL

Frost Arkitekter AS

Rådhusgata 4
0151 Oslo
tlf dir : 45 91 79 37
tlf : 40 10 76 32
siri@frostark.no
.frostark.no
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INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLAN

2018-2030
GJELDER: 
Forslag til endring av reguleringsformål for deler av eiendommen

Gnr./Bnr.: 73/ 48

Adresse: Marieroveien 5, 1390 Vollen
TILTAKSHAVER: På vegne av Gerd Nilsson som er eier av eiendommen så er det gitt
fullmakt til Øivind Nilsson, Anita Nilsson, Elisabeth Nilsson og Lars-Ivar Nilsson. Fullmakten
er vedlagt innspillet for ordens skyld.
Adresse: Marieroveien 5, 1390 Vollen

Kontakt:
Frost Arkitekter AS
Siri Sandbeck Walther
Telefon: 45 91 79 37 E-post: post@frostark.no
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OM EIENDOMMEN
Marieroveien 5 A, 5 B, 5 C (gnr/bnr 73/ 48) er en stor eiendom på 28 942m 2 fra (avlest fra
kartverkets tjeneste) i Vollen i Asker. Vollen er et tettsted som ligger sør i Asker. Vollen har
god bussforbindelse til Oslo, Sandvika og Hurum. Fra Vollen går det også hurtigbåt til
Oslo.
For å komme til eiendommen fra Vollen sentrum, følger man Vollenveien oppover og tar
av til høyre inn til Jonasmyra. Eiendommen ligger på oversiden (vestsiden) av veien,
Jonasmyra, med laveste høydekurve på 85 m.o.h.
Eiendommen ligger godt til rette i landskapet og har gode sikt- og solforhold. Nedre del
av eiendommen ligger tett knyttet til eksisterende boligbebyggelse på mange kanter og
ligger inntil den opparbeidete veien, Jonasmyra.
Eiendommen er per i dag bebygget med boligbebyggelse øverst, (vest) på eiendommen.
Nedre del av eiendommen var tidligere benyttet som revefarm, men er i dag gjengrodd
med kratt og skog som hindrer sikt og lys for omkringliggende boliger. Eiendommen eies i
dag av fire søsken som har tett tilknytning til området og eiendommen. De ønsker å kunne
bosette seg på eiendommene selv i fremtiden og at eiendommen forblir i familien.

Figur 1: Kart som viser Marieroveien 5 (gnr/ bnr 73/48) , hele eiendommen er markert i blått
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REGULERINGSFORMÅL FOR EIENDOMMEN I DAG

Figur 2: Utsnitt av reguleringsplanen som viser Gnr/bnr 73/48 markert med rød stiplet linje.

Eiendommen er i dag uregulert og dermed avsatt til ”Landbruk-, natur- og friluftsformål
samt reindrift (LNFR)” i kommuneplanen.
Frost Arkitekter anser ikke at reguleringsformålet å være i tråd med bruken og opplevelsen
av eiendommen. Deler av eiendommen er gjengrodd med kratt og skog og benyttes ikke
til det i dag avsatte formålet. Det ligger en populær tursti på nordsiden av eiendommen
som løper vestover fra veien, Østenstadbråten. I tillegg benyttes Julius Madsens vei av
gående i området. Disse to forbindelsene leder inn til et populært skogsområde;
Gisletoppen.

Figur 3: Turstier markert med blå linje, Marieroveien 5 markert med tykk rød linje.
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Dermed er det naturlig at en eiendom med tett kratt og lav rekreasjonsverdi ikke benyttes
av noen til turområde. Eiendommen er heller ikke benyttet til gårdsdrift.
At eiendommen er avsatt til LNFR-formål ser heller ut til å være et resultat av at
eiendommen er uregulert enn at eiendommen er vurdert som egnet for noen av formålene
innenfor LNFR-betegnelsen.
Frost Arkitekter anser derfor det som hensiktsmessig at deler av eiendommen utvikles og
at eiendommen avsettes til et boligformål i den nye rulleringen av kommuneplanen.

Figur 4: Flyfoto av gnr/bnr 73/ 48 slik den fremstår i dag sett fra nord

Figur 5: Flyfoto av gnr/bnr 73/ 48 slik den fremstår i dag sett fra øst
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EKSISTERENDE BEBYGGELSESSTRUKTUR
Kartet under er markert med et gult ”belte” som viser at eiendommen ligger midt i et
allerede etablert boligområde med bebyggelse på alle kanter. Det er eksisterende
veitilknyttning og vannløp som en kan koble seg på. Det er også fortau i veien, Jonasmyra,
og gode stiforbindelser opp i marka, skole, sentrum og lekeplasser.

Figur 6: Flyfoto som viser at eiendommen ligger i dag i et belte med boligbebyggelse på alle kanter. Tettere
boligebyggelsen går også videre ned mot sentrum i Vollen.

Figur 7 viser hvor det er registrert er boligbebyggelse i dag og hvor det er planlagt
bebyggelse samt bebyggelse under oppføring (hentet fra Asker kommunes karttjeneste).
De svarte feltene på figur 6 representerer eksisterende boligbebyggelse. Figuren
tydeliggjør at området er bebygget på alle kanter og at eiendommen ligger inntill
eksisterende veitrasé.
Forutsetningene ligger derfor allerede godt til rette for en hensiktismessig boligutvikling.
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Figur 7: Flyfoto som viser bebyggelsesmønsteret og at eiendommen ligger midt i et eksisterende boligområde.
Omrisset av eiendommen er markert i rødt.

Figur 8: Foto som typisk bebyggelse i nærområdet (Gislehellinga) med tett småhusbebyggelse og flotte utsiktsforhold.
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FORESLÅTT FORMÅL
Det foreslås at arealformål på området som ligger på nedre del av eiendommen mot øst,
langs veien, Jonasmyra endres fra LNFR-formål til boligformål.
Arealet som foreslås avsatt til boligformål er anslagsvis 12 230m2, fordelt på 8 store
boligtomter.
Tiltakshaver ønsker at eiendommene skal være store og romslige slik at en planlagt
bebyggelse dermed får rikelig med lys og luft imellom boligene. Dette for å sikre
kvaliteten på boligutviklingsfeltet. Ved å legge opp til 8 hovedenheter vil man unngå for
tett bebyggelse og tilpasse seg området rundt. Fremtidige beboere på eiendommen vil i
tillegg få gode uteoppholdsarealer på alle sider av boligene sine.

Figur 9: Utsnitt av kommuneplan med gnr/bnr 73/48 vist med foreslått formål; bolig (gul farge). Situasjonskart er også
lagt ved innspillet.
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Figur 10: Utsnitt av kommuneplan med gnr/bnr 73/48 vist med foreslått formål; bolig (gul farge) med skissert
tomteinndeling for området.

Det foreslås en bebyggelse med småhuskarakter som bidrar til å opprettholde og styrke
områdets kvaliteter. Bebyggelsen skal forholde seg til eksisterende bebyggelse, landskap
og vegetasjon.
Nye boliger skal ha småhuskarakter og størrelse tilsvarende eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Bebyggelsen skal spille på lag med omkringliggende boligbebyggelse for
eksempel i form av sammenfallende valg av materialer, takform, plassering på
eiendommene og plassering i terrenget.
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FORESLÅTT BEBYGGELSESSTRUKTUR

Figur 11: Utsnitt av kommuneplan med gnr/bnr 73/48 vist med foreslått formål; bolig (gul farge) og skissert inn 8
bygningsvolumer.

Kartfigur 11 viser hvilke områder som er foreslått avsatt til boligformål i rulleringen av
kommuneplanen. Ettersom eiendommen ikke oppfattes som egnet til frilufts- eller
landbruksformål, er det naturlig å tenke seg at eiendommen tas i bruk til boligformål slik
som omkringliggende eiendommer er.
Eiendommen knytter seg til etablert vei, vann og avløp og kan avsettes til eneboliger som
er det er stor etterspørsel etter i Asker.
Vollen er et område med høyt prisnivå og det er mange som ønsker å kunne bosette seg i
dette populære boligområdet. Tilbudet er derfor for lite sett i forhold til etterspørselen
etter nye boligtomter i Vollen.
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EIENDOMMENS BESKAFFENHET OG EGNETHET FOR BOLIGBYGGING
Terreng
Området har et hellende terreng. Foreslåtte boliger legges i terreng og tilpasse seg
landskapet. På denne måten sikres bakenforliggende hus like gode solforhold og tilgang
på flott utsikt mot naturområdene rundt eiendommen som boligene i første rekke
(nærmest Jonasmyra.

Vei
Eiendommen har god tilknytning til etablert og utbygget vei og forholdene ligger til rette
for å etablere en hensiktsmessig avkjøring ned mot Jonasmyra. Ved å benytte eksisterende
veinett vil man spare miljøet fra å anlegge nye veier.
Det er mulighet biler og noe større biler som for eksempelvis en liten lastebil (brannbil) å
snu helt innerst i foreslått boligvei (se vedlegg).
Ettersom den foreslåtte boligveien er en blindvei, vil ikke trafikken på veien være stor. Ved
møtende trafikk kan innkjøringer til boligtomtene brukes som ventefelt for forbikjøring.
Det foreslås å etablere felles avfallssentral og postkasser nede ved avkjørselen til
eiendommen. Slik unngår man mye trafikk inn på boligveien og boligveien blir et trygt
lekested for barn.
Jonasmyra er en blindvei som leder inn til et boligområde. Jonasmyra har gode fortau for
gående. Det er gang og sykkeforbindelser i område som leder en til lekeplasser/ skole/
sentrum og andre fasiliteter.

Lek
Det er tenkt at det skal etableres et felles lekeområde som ligger sentralt på det foreslåtte
nye boligområdet. Lekeområdet er foreløpig skissert med 200m2 i henhold til
kommuneplanens krav til lekeareal per boenhet. Ved å ha et felles lekeområde vil man
kunne ha de minste barna trygt ute, mens man kan ha mulighet til å se dem fra de
omkringliggende boligene. Lekearealet er også er fint samlingspunkt for øvrige beboerne,
særlig dersom området utvikles som en familiegrend med beboere fra flere generasjoner.
Ved å ha felles lekeområde i senter av et område vil alle føle en tilhørighet til området og
man vil ta godt vare på fellesområdet slik at arealet fremstår velstelt og som en hyggelig
møteplass.
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Vann og vassdrag
Hensynsoner fra bekken er markert med blå skravur på kartet (se vedlegg). En ny
bebyggelse forholder seg til og legges utenom denne hensynssonen.

Støy
Når det gjelder støy så er mesteparten av eiendommen i grønn støysone . Eiendommen
har derfor ingen større utfordringer med støy. En liten del av eiendommen i
grenseområdet mot veien, Jonasmyra, har gul markering på støykart (markert med en rød
stiplet strek mot øst på skissekart). Områdene i gul støysone vil ikke bli problematiske
ettersom det kun er snakk om små arealer som ikke vil bli bebygget og det er rikelig med
plass til uteareal utenom de feltene av eiendommen som ligger i gul støysone.

SKOLEKAPASITET:
Skolekapasiteten i Vollen er ikke tilstrekkelig i dag, men den vil bli forbedret når Hurum,
Røyken og Asker slår seg sammen til en storkommune.
Skolekapasiteten i Slemmestad er god. Elever som bor i de delene av Asker som grenser til
Slemmestad kan flyttes til Slemmestad skole. Dermed vil Arnestad skole få bedre kapasitet
for beboerne i Vollenområdet og utfordringene med skolekapasiteten vil løses.

11 av 12
Frost Arkitekter AS

Rådhusgata 4,

0151 Oslo Tlf: 40 10 76 32

post@frostark.no

22.02.2017

KONKLUSJON:
Eiendommen foreslås omregulert til boligformål på grunnlag av at:
•

Gnr/bnr 73/48 (Marieroveien 5) ligger med direkte tilknytning til allerede godt
etablert boligområde.

•

Eventuell ny bebyggelse på gnr/bnr 73/48 har mulighet til å koble seg på
eksisterende vann og avløpsanlegg i nærheten

•

Gnr/bnr 73/48 ligger med direkte tilknytning til Jonasmyra vei med fortau og gode
forbindelser til både stinett og andre trygge veiforbindelser til skole og kollektivt.

•

Ved å knytte seg til eksisterende veier vil man spare miljøet for etablering av nye
veier.

•

Eiendommen ligger i områder med andre eiendommer regulert til boligformål tett
inntil området.

•

Eiendommens arealer blir ikke benyttet som friområde eller til dyrket mark.

•

Eiendommens topografi er egnet for utbygging og gir gode sol- og utsiktsforhold
for boliger lagt i naturlig terrassert terreng

Sted: Oslo



dato: 22.02.2017


Frost Arkitekter AS ved Siri S. Walther

VEDLEGG
A10-01-Situasjonskart tomtedeling
A10-02-Situasjonskart boligformål
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Buskerud Bondelag, Kartverksveien 7, 3511 HØNEFOSS

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Vår saksbehandler
Wenche Redzepi

Vår dato
01.03.2021
Deres dato

Vår referanse
19/00653-38
Deres referanse

Høringsinnspill fra Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag til forslag om å
utrede en utvidelse av Marka i Asker kommune
Buskerud Bondelag og Akershus Bondelag viser til forslag om å utrede en utvidelse av Marka
gjennom en hensynssone i Kommuneplanens arealdel i Asker kommune. Forslaget innebærer en
innstramming av friheten for den enkelte grunneier til å forvalte sine eiendommer. Områdene
som vurderes er satt av som LNF-områder i gjeldende planer og forvaltes i tråd med
sektorlovgivning for jord, skog og friluftsliv, og gjeldende forskrifter og frivillige ordninger og
avtaler knyttet til Norsk Skogbruksstandard og internasjonale sertifiseringsordninger. En
hensynssone vil medføre ytterligere begrensninger etter Plan- og bygningsloven og flytte viktige
avgjørelser fra landbruksmyndighetene til plan- og bygningsmyndighetene.
Buskerud Bondelag og Akershus Bondelag frykter med bakgrunn i erfaringer fra andre kommuner
og håndhevelsen av Markaloven at hensynet til grunneierne, næringsgrunnlaget og
næringsvirksomheten må vike for andre hensyn.
Bondelaget er enig i mange av de oppgitte intensjonene hensynssonen er ment å sikre.
Buskerud Bondelag og Akershus Bondelag vil etter dialog med bondelagene i Røyken og Hurum
uttale seg til planene. Særlige forhold sett fra Bondelagets side:
1. Økt press på dyrket og dyrkbar mark
Arealene i Asker og på Hurumhalvøya er begrenset. En utvidelse av Marka vil begrense
mulighetene for fremtidig arealbruk ytterligere. Bondelaget frykter derfor at en slik utvidelse vil
gjøre det lettere å peke på tilliggende arealer med dyrket og dyrkbar mark for å legge fremtidig
infrastruktur, tjenestetilbud, boliger og næring.
2. Redusert næringsfrihet
Landbruk i sentrale strøk står under et stadig press og uøves i sterk konkurranse med annet
næringsliv om arbeidskraft og lønninger. For å beholde sysselsetting på gårdene og levende bygder
også på dagtid har mulighetene for flersysleri vært viktig. Bondelaget vil på bakgrunn av erfaringer
fra andre kommuner kreve at landbrukstiltak og tilleggsnæringer i tråd med veileder H-2401
Garden som ressurs behandles likt utenfor og innenfor den foreslåtte hensynssonen. Den enkelte
bonde må beholde friheten til å skape seg et levebrød av egen eiendom i tråd med gjeldende
sektorlovgivning.
Bondelagets Servicekontor AS

Norges Bondelag

Postadresse: Kartverksveien 7, 3511 HØNEFOSS, Tlf: 32 10 99 50
Besøksadresse: Kartverksveien 7, 3511 HØNEFOSS
Bankkonto: 8101.05.12891, Org.nr.: 985063001 MVA
Buskerud@bondelaget.no, http://www.bondelaget.no/buskerud/

Bankkonto: 8101.05. 91392
Org.nr: 939678670
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3. Forhold knyttet til det gønne skiftet, produksjon av energi og karbonbinding
Jord og skog har et potensiale for å kunne bidra sterkt i overgangen fra fossil-samfunnet til et
bærekraftig samfunn basert på sirkulærøkonomi. Landbruket har et store muligheter for å
produsere alternativ energi og representerer derfor mulighetene og ikke problemene i det grønne
skiftet. Landbruket eier det meste av de landbaserte naturressursene i landet og ved å ta
tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold og andre naturverdier representerer dette store
muligheter for bærekraftig nyskaping og næringsutvikling. Norske bønder har kunnskap og
kompetanse om naturens muligheter og begrensninger, særlig på egen eiendom, og er beredt til å
ta utfordringen.
Norge har sluttet seg til LULUCF-forordningen som viser til en rekke tiltak i skog og på andre
arealer som kan bidra til reduksjoner i klimagassregnskapet. Vi ber om at det tas høyde for dette
slik at ikke bestemmelsene legger uhensiktsmessige hindringer i veien for slike tiltak.

Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Håkon Haug Laa, fylkesleder Buskerud Bondelag

Wenche Redzepi, organisasjonssjef Buskerud
Bondelag

Vidar Kapelrud, organisasjonssjef Akershus Bondelag
Kopi:

Olav Bjellla, Vidar Kapelrud/Akershus Bondelag (intern), Toril Kure

Asker kommune
post@asker.kommune.no
Hønefoss, 1.mars 2021

Deres ref: S20/1679

Innspill til prosess for eventuell etablering av «marka» i kommuneplanens arealdel
Vi viser til dialogmøte 15.februar med representanter for skogeiere i Røyken og Hurum
vedrørende kommunens arbeid med vurdering av eventuell etablering av «marka» som en
hensynssone i kommuneplanens arealdel. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til
de vurderingene som kommunen gjør, og viser i den sammenheng til dialogmøtet hvor viktig
informasjon og synspunkter ble fremlagt.
Viken Skog er et skogeiersamvirke med 9200 skogeiere i Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet.
I Asker har vi tilknyttede skogeierlag i Asker og Bærum og i Røyken og Hurum. I Røken og
Hurum har vi 116 medlemmer. Viken Skog arbeider for best mulige rammevilkår for å drive aktivt
skogbruk, og omsetter nærmere 1/3 av alt tømmer i Norge. Vi har i tillegg betydelige
industriengasjementer, og vil i 2021 omsette for nærmere 3 milliarder kroner i konsernet.
Viken Skog samarbeider nært med Røyken og Hurum skogeierlag, men vi har for å få fram alle
synspunkter på best mulig måte valgt å sende inn hver våre innspill, og ber om at begge tas
hensyn til i det videre arbeidet.
1. Viken Skog mener at begrunnelsen for forslaget med etablering av en hensynssone for
«marka» i kommuneplanens arealdel er svakt begrunnet, og til dels direkte motstridende.
Det refereres blant annet til hovedmålene i samfunnsdelen der viktige elementer er «å sikre
viktige landskap og grøntstrukturer mot nedbygging» og å «tilrettelegge for økt verdiskaping
og nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk». Videre refereres det til at Asker
kommune har store og verdifulle landbruksarealer med rik matjord og produktiv skog, der
målet er å forhindre videre nedbygging og sikre sammenhengende friluftsområder. Etter vår
vurdering vil etablering av «marka» slik det er foreslått medvirke til blant annet:
a. Lavere verdiskaping i skogbruket. Dette som følge av økte restriksjoner og byråkrati
som vi av erfaring vet virker passiviserende på mange skogeiere. Økte kostnader til
administrasjon og planlegging vil også gi lavere inntekter til skogeierne og svekke
næringens konkurransekraft.
b. Økt press mot jordbruksarealene. Dette med erfaring fra flere kommuner med etablert
markagrense, der denne i praksis gir sterkere vern mot utbygging enn øvrige LNFområder. Som skogeierorganisasjon ønsker vi selvfølgelig ikke nedbygging av
skogarealer, men i valget mellom dette og jordbruksarealer har vi forståelse for at

vern av jordbruksarealene må få høyere prioritet. Ved etablering av en slik
markagrense vil det over tid bli større press på de gjenværende jordbruksarealene.
2. Forslaget innebærer å etablere en hensynssone for å sikre hensynet til friluftsliv og unngå
større infrastruktur anlegg og ny fritidsbebyggelse innenfor området. Vi ber kommunen
vurdere det reelle behovet for dette. Vi er ikke kjent med at det har vært vesentlige konflikter
mellom friluftslivet, grunneiere og eventuelle andre brukerinteresser i dette området. Tvert
imot er det i Hurum inngått forpliktende avtaler med Turistforeningen om stier, løyper og
gjensidig varsling. Det er etablert praksis for å ta hensyn til de mest brukte friluftsområdene
og bruk av skogsbilveier og parkeringsplasser. Grunneierne legger til retter for anleggelse av
stier, gapahuker og bruk for blant andre barnehager. Disse avtalene er basert på frivillighet,
og vi kan ikke se at det er noe behov for kommunen til å gripe inn med
reguleringsbestemmelser. En slik regulering vil virke mot sin hensikt, ved at kommunen må
forvente å måtte ta et større ansvar for denne tilretteleggingen.
3. Vi tar til etterretning opplysningene om at hensikten med arbeidet ikke er å innføre
markaloven. Det er imidlertid åpenbart at en kommunal markasone for mange vil bli
forvekslet med bestemmelsene for markaloven. Som grunneierorganisasjon er vi bekymret
for at en kommunal markasone vil være et første skritt, og det i neste omgang vil bli press for
å inkludere denne hensynssonen i markaloven og markaforskriften. Vi ber kommunen tenke
nøye gjennom dette, da dette innebærer at kommunen vil gi fra seg råderetten til staten over
disse arealene slik de i dag er i plan- og bygningsloven. Dette reduserer kommunens
handlefrihet til fremtidige arealdisponeringer, og kan ikke være i kommunens interesse.
4. Det oppgis at det skal utformes bestemmelser tilsvarende de som gjelder for markaloven og
forskrift om skogsdrift i marka. Vi stiller spørsmål ved om kommunen har hjemmel til dette i
Plan- og bygningsloven, da bestemmelsene her ikke skal omfatte landbrukstiltak. Vi minner
om at landbruket, og skogbruket spesielt, er underlagt strenge bestemmelser i eget lovverk
slik som skogbruksloven og naturmangfoldloven. I tillegg kommer at skogbruket i Norge i sin
helhet er underlagt Norsk PEFC Skogsertifisering. Disse består av 27 kravpunkter, blant
annet for å sikre hensynet til biologisk mangfold og friluftslivet. Sertifiseringsordningen sikrer
at skogbruket må ta spesielle hensyn i mye brukte turområder.
Oppsummert så ber vi kommunen om å foreta en kritisk vurdering av hvorvidt det er behov for å
opprette en hensynssone for «marka» opp mot de åpenbare ulempene dette vil medføre både
for kommunens fremtidige råderett og for grunneierne og skognæringens interesser. Viken Skog
vil sterkt fraråde innføring av egne bestemmelser for skogbruket. Fra et operativt perspektiv vil
det bli komplisert å forholde seg til om mange av våre mer enn 80 kommuner som vi opererer i
skulle innføre egne kommunale bestemmelser for forvaltning av skogarealer.
Vennlig hilsen
Viken Skog SA
Olav Bjella
Organisasjonssjef

Asker kommune
post@asker.kommune.no
Tilsvar til Asker kommune om uttalelse om markagrense (S20/1679), fra Hurum og
Røyken skogeierlag.
Vi i Hurum og Røyken skogeierlag har drøftet Asker sitt innspill om markagrenser mm. Vi har
følgende synspunkter:
1. Det foreligger ingen konflikter i dag.
2. På veldig store arealer har grunneiere, turistforeningen og kommunen en frivillig avtale om
skiløyper og turstier. Det er også avtaler om merking og skilting med info.tavler i skogen og
på parkeringsplasser. Dette strekker seg fra sør til nord i gamle Hurum kommune.
3. Vi har i dag mange lover å forholde oss til. Skogbruket blir regulert av Skogbruksloven og
Naturmangfoldloven. All norsk skog er forvaltet i henhold til PEFC skogstandard med 27
kravpunkter, hvor miljøet og friluftsliv blir tatt hensyn til. I tillegg har hver skogeier en takst
med miljøtiltak for sin eiendom. Eiendommer over 10 000 dekar må ha en egen
landskapplan.
4. I gamle Hurum og Røyken kommune har vi 8732 dekar med naturreservat (strengeste form
for vern) i tillegg kommer alle registrerte viktige naturtyper, som er strengt hensynsstagende,
BVO områder og hensynssoner
5. En innføring av en markagrense vil være et sterkt inngrep i eiendomsretten. Det vil medføre
mere byråkrati og et næringsfiendtlig merarbeid.
6. En innføring av markagrense vil medføre en dårligere ressursutnyttelse av skogen. Ved en
eventuell markagrense vil de fleste av skogeiere i gamle Hurum og Røyken kommune bli
berørt.
7. En innføring av markagrense vil virke negativt på jordvernet. Det vil også bli prisdrivende på
arealet utenfor markagrensen.
8. Faren med å legge en hensynssone med bestemmelser så opp til markaloven er at
departementet kan overta råderetten over arealene i kommunen og sånn sett styre over
eventuelle fremtidige omreguleringer. Vi kan ikke se at Asker kommune er tjent med dette.

Med det som her er nevnt opp i punktene ovenfor mener vi at det ikke bør opprettes en
markagrense og ber om at det hele skrinlegges. Det fungerer veldig godt i dag med frivillige
ordninger og samarbeid, og en gjensidig forståelse for bruken av skogen.

Hurum/ Røyken 1. Mars 2021
Vennlig hilsen
Hurum og Røyken Skogeierlag
Hans Gjersøyen
Leder

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Deres ref : S 20/1679

Vår dato : 01.03.2021

KOMMUNEPLANENS AREALDEL I ASKER KOMMUNE - HENSYNSSONE KALT «MARKA» HØRINGSUTTALELSE OM UTVIDELSE I ASKER SØR
Viser til dialogmøte 15.02.21 mellom kommunens administrasjon, skogeierorganisasjoner og skog/grunneiere.
I dialogmøte ble det orientert om at hensynssonen man nå utreder skal sikre hensynet til friluftsliv,
og unngå større infrastruktur anlegg (idrett, samferdsel, høyspent mv.) og ny fritidsbebyggelse
innenfor området.
Skogbruk
Skogbruket Statskog driver i dag bygger på en omfattende kunnskapsinnsamling om blant annet
natur og annen bruk, herunder friluftsliv. Med dette utgangspunktet kan vi ikke fra et
skogbruksperspektiv se at det er ytterligere behov for hensynssone for marka for å sikre kommunens
intensjon om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett/rekreasjon/fysisk
aktivitet som ikke krever anlegg. Skogbruket ivaretar allerede i dag gjennom PEFC
Skogsertifiseringssystem hensynet og interessene til en rekke aktiviteter på skogen tilknyttet jakt,
fiske og friluftsliv. Statskog har avtale om bruk av vegnett og skogsmark for skiløyper, det er merkede
turstier som ivaretas ved skogsdriften.
Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk skal ta hensyn til at økonomi, økologi
og sosiale interesser blir balansert. Dette skal inngå i planleggingen og gjennomføringen, slik at
skogeier og samfunnet kan få størst mulig verdiskaping der det drives bærekraftig skogbruk.
Kravpunktene i standarden skal ivareta skogens kvaliteter og sikre mangfoldet av økosystemer og
arter i Norsk skog. Skogen skal forvaltes slik at den er/gir lokal og nasjonal verdiskaping, positivt
klimabidrag, hensyn til friluftsliv og miljøverdier. Standarden er tydelig på at opplevelseskvalitetene
særlig langs stier og skiløyper skal ivaretas. Friluftsinteresser ved by- og tettstedsnære skogområde
vektlegges ved at hogstform og flatestørrelse tilpasses. Ulike livsmiljøer i vann og på land bevares og
styrkes gjennom føringer gitt i Norsk PEFC Skogstandard
Standarden sikrer at skogsbilveger bygges på en slik måte at det gis gode skogbruksmessige løsninger
samtidig som miljømessige forhold ivaretas. Ved planlegging og bygging av skogsbilveger skal hensyn
til friluftsliv, miljøverdier og fare for flom, erosjon og løsmasseskred vektlegges. Skogsbilveier er
viktig for folkehelsa. Der går folk, der kjøres skiløyper, der sykles det.
Statskog sitt skogbruk revideres en gang i året av DNV-GL (et internasjonalt selskap innen
kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge) og dette skjer i henhold til
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retningslinjer som er satt gjennom miljøpolitikk, miljømål, lover, forskrifter og pålagte krav.
Kontrollen med dette foregår gjennom stikkprøver og egenkontroll, og det stilles krav til kompetanse
ved planlegging. Gjennom driftskontroll dokumenteres det at miljø og kvalitetsstyringssystemet
fungerer som forutsatt.
Ut fra ovennevnte er altså de interesser kommunen søker å tilgodese tilknyttet skogsdrift, allerede
implementert og betryggende ivaretatt gjennom bransjenormen skogbruket opererer innenfor i dag.
Dette medfører som nevnt at en kan sette spørsmålstegn ved behovet, eller merverdien, av å
opprette eventuelle hensynssoner ved siden av de tiltak som allerede er virksomme.
Det er viktig å fremme den grønne næringen ikke begrense den, og det er ikke kjent at dagens måte å
forvalte skogen på har negative økologiske konsekvenser som skulle tilsi behov for ytterligere tiltak.
Annen arealbruk
Statskog har sendt inn eget innspill med konkrete areal for ny og fremtidig arealbruk til
kommuneplanens arealdel den 14.09.2020. Vi viser derfor til dette innspillet når kommunen nå
utreder hensynsområde kalt «marka». Statskog vil opprettholde innspillene til ny og fremtidig
arealbruk slik at disse blir saksbehandlet frem mot offentlig høring av kommuneplanens arealdel.
Statskog vil legge til noen tilleggsmomenter som er relevante sett i lys av hva som ble presentert i
dialogmøte den 15. februar.
Samling av støyende anlegg i et konsentrert område (skytebaner og motorsport):
I dag er Fuglemyr skytebane og leirduebanen ved Røskestadvannet i bruk (se kart). Statskog er også
kjent med at Avgrunnsdalen, eid av Asker kommune, vurderes brukt til skytebaner i fremtiden.
Statskog er positiv til at leirduebanen kan legges til Avgrunnsdalen, slik at støyende aktivitet kan
samles i et konsentrert område.
Når det gjelder plassering av nytt motorsportanlegg, har Statskog også tidligere foreslått at dette bør
legges til et annet sted der støyende virksomhet kan samles. Hvis kommunen ønsker å etablere nytt
motorsportanlegg på eiendom tilhørende Statskog, er vårt forslag at det legges i nærheten av
Fuglemyr og Avgrunnsdalen (se figur 1). På denne måten samles støyende virksomhet på et sted,
samt at det gjør det lettere å samle felles infrastruktur i et konsentrert område. Vi tenker da på
parkering, sanitæranlegg, garasjer/lager m.m.
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Figur 1 - Område for å samle støyende virksomhet

Tilrettelegging for friluftsliv:
For Statskog er det viktig å legge til rette for friluftsliv på selskapets eiendommer, og der det er
ønskelig/nødvendig tegner vi grunneieravtaler med tiltakshaver som sikrer partenes interesser på en
god måte. Vi har ikke erfart noen konflikter knyttet til henvendelsene fra lag og foreninger mv. om
initiativ og tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv på eiendommene beliggende i tidligere Hurum
kommune.
Statskog har i dag avtaler med Asker kommune på kyststi, og flere andre turstier/løyper på selskapets
eiendommer, blant annet avtaler med Hurum Turistforening på skiløyper.
Generelt
Med utgangspunkt hva som kom frem under dialogmøte og innspill som er oversendt i etterkant, er
det naturlig å forvente at kommunen utreder en utvidelse av «marka» i sør ytterligere, dersom det er
ønskelig at denne prosessen skal føres videre. Vi tenker da bl.a. på det rettslige grunnlaget og
konsekvenser for skog-/grunneiere av en slik prosess.

Med hilsen
Gro Løiten
seniorkonsulent eiendom - drift

Dette dokumentet er elektronisk signert
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Lars Tore Woie
Glommen Skog AS
sign

V/Lars Tore Woie
917 36 114
ltw@glommen.no

1.3.2021

Innspill «Marka i Røyken og Hurum».
Asker kommune v/Linn Tautra Grønseth
Viser til møte vedrørende utvidelse av marka i Asker Sør.
Under møtet ble det gjort rede for årsaken til og tanker rundt en utvidelse av
«Marka» sørover i kommunen.
Jeg representerer Glommen Skog AS som har hogstaktivitet i hele Asker kommune.
Jeg bor i Hurum og har jobbet innen skogbruket i Hurum i over 35 år som
skogbruksleder periodevis i både Hurum, Røyken og Asker for Viken Skog. I tillegg
har jeg i samme perioden vært bestyrer for kommuneskogen i Hurum. Jeg har
jobbet med hogstaktivitet både innenfor og utenfor «Marka».
Skogbruket drives i dag etter PEFC-standarden som tar høyde for både
friluftsinteresser og miljøkvaliteter. Det er derfor ikke store forskjell på måten det
drives skogbruk på innenfor og utenfor «Marka».
Vi har i alle år hatt tett og god kontakt med både friluftsinteresser og miljøsiden.
Dette har ført til at konfliktnivået i Hurum og Røyken har vært lite konfliktfylt.
I både Hurum og Røyken er betydelige områder vernet. En god del av dette har vært
gjennom frivillig vern hvor skogeierne selv har tatt initiativ til å få dette gjennomført.
Her kan nevnes bla: Tofteskogen: 2600 da, Sandbukta – Østnestangen: 470 da,
Haraldsfjell: 1 000 da, Solfjellåsen: 300 da, Holtnesdalen: 260 da, Sandungåsen:
2 600 da, Geitmyråsen: 1 100 da, Slemmestad – Morberg: 180 da. I tillegg til disse
områdene er det et stort areal som er båndlagt i forhold til MIS, miljøregistreringer i
skog. Totalt sett ser jeg ikke bort fra at disse områdene oppfyller de 10% vern
Stortinget har vedtatt.

Dette er områder som allerede legger en betydelig demper på skogbruksaktiviteten.
Skogbruk er en næring som kommunen må se betydningen av. Tømmer har alltid
hatt stor betydning, for spesielt Hurum. Tofte hadde ikke vært det det er i dag
dersom det ikke hadde vært skog og tømmer. Konfliktnivået med innbyggerne har
som nevnt alltid vært lavt.
Det er av stor viktighet for skogeierne, og ikke minst for innbyggerne i Asker, at det
drives et aktivt skogbruk. Dette er en viktig ressurs for skogeierne og for samfunnet
ellers. Det er av stor viktighet at skogbruket kan drives aktivt og profesjonelt for å
vise at vi kan drive dette på en god og bærekraftig måte, samtidig som kommunens
innbyggere kan se hvor panelet, reisverket, parketten, fyrstikkene, tørkepapiret osv
kommer fra.
En meldeplikt er en mistillitserklæring til skogbruket. Det er et byråkratisk opplegg
som er unødvendig. Arealbegrensninger på flatene er helt unødvendig. Topografien i
Hurum og Røyken er av en slik art at vi aldri kan få laget store flater.
Min mening er at denne saken kan legges i skuffen for godt. Sats heller på å gi en
innføring til kommunepolitikerne i skogbruk. Det er viktig for næring og for
politikerene.
Hjertelig hilsen
Lars Tore Woie
Glommen Skog AS
sign
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Fra: Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 10.03.2021 13:10:42
Emne: Høyspentlinjer i Hurum i arealplanen
Vedlegg: image003.jpg; image006.png; image001.jpg; Asker kommune.docx; 20210310121318276.pdf
Inn i sak 20 167
&ƌĂ͗ Erik aspersen erik.kaspersen hurumnett.no
^ĞŶĚƚ͗ 10. mars 2021 11 05
dŝů͗ Linn autra rønseth Linn. autra. ronseth asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ hristian akermann christian hurumenergi.no
ŵŶĞ͗ SV Høyspentlinjer i Hurum i arealplanen
Hei
Vedlagt ligger vår uttalelse til kommuneplan.

Erik Kaspersen
Nettsjef
T: 32 79 20 20
E: erik.kaspersen@hurumnett.no
: www.hurumnett.no

&ƌĂ͗ hristian akermann
^ĞŶĚƚ͗ mandag . mars 2021 14.35
dŝů͗ Linn autra rønseth Linn. autra. ronseth asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ Erik aspersen erik.kaspersen hurumnett.no
ŵŶĞ͗ Re Høyspentlinjer i Hurum i arealplanen
Hei Linn.
Vi skal svare deg på vegne av Hurum ett på tilsvarende måte som Elvia har gjort. Vi tror vi skal kunne svare deg i løpet av uka.
vrig netteiere på sker-halvøya er orgesnett Fredrikstad Energi som har områdekonsesjon på 22 kV høyspentnett i gamle
Røyken kommune, på samme måte som vi i Hurum ett har i gamle Hurum kommune, og Elvia i gamle sker kommune. Elvia
har i tillegg det områdekonsesjon for det såkalte regionalnett 132 kV i gamle sker, mens litre Energi ett har
områdekonsesjon for regionalnettet i gamle Røyken og Hurum.
Statnett har konsesjon for sentralnettet i hele orge.
Du får som nevnt et svar fra oss innen kort tid vedr. Hurum.

ŚƌŝƐƚŝĂŶĂŬĞƌŵĂŶŶ
ĂŐůŝŐůĞĚĞƌ
M 07 775
E christian hurumenergi.no

.hurumenergi.no

&ƌĂ͗Linn autra rønseth Linn. autra. ronseth asker.kommune.no
ĂƚŽ͗fredag 5. mars 2021 22 46
dŝů͗ hristian akermann christian hurumenergi.no
ŵŶĞ͗Høyspentlinjer i Hurum i arealplanen

Hei hristian.
Håper du har det bra.
Vi jobber med den nye kommuneplanen for sker kommune. På plankartet skal høyspentlinjer markeres med hensynssone.
Vedlagt er kart over de linjene som er i dagens kommuneplan og de traseene som ligger i fkb-datasettet kartgrunnlaget . Har
Hurum energi noen traseer som bør markeres med hensynssone på arealplanen an du i så fall tegne på dette kartet og
sende det til meg
Vet du om andre som er netteiere og kan eie noen av traseene
og Statnett.

litre energi Vi har allerede fått innspill fra Hafslund Elvia

Legger ved uttalelsen til Elvis, slik at du kanskje kan forstå mer av det jeg er ute etter.
Håper å høre fra deg. Med vennlig hilsen
Linn autra Grønseth
6DNVEHKDQGOHU.RPPXQHSODQ
6DPIXQQVXWYLNOLQJ
47 66 90 00 00
47 911 36 722
linn.tautra.gronseth@asker.kommune.no
asker.kommune.no
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Asker kommune
Samfunnsutvikling
Katrineåsen 20
3440 Røyken
09.03.21

Vår.ref: E.Kaspersen

Deres ref: JTRYTI S20/1679

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel i Asker kommune

Hurum Nett har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i gamle Hurum kommune. Dette
innebærer at nettselskapet etablerer og drifter deler av strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent
fordelingsnett).
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som er nødvendig for nettselskapet å etablere
og drifte.
Hurum Nett har konsesjon på distribusjonsnett opp til 24kV.
Distribusjonsnettet består av nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og høyspenningskabler.
Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.
Rettighetene for høyspentlinjer og kabler er ervervet gjennom avtaler med grunneiere.
Bygge avstand følger gjeldende forskrifter.
Nettstasjoner er nødvendige og viktige komponenter i energiforsyningen. I forbindelse med den økte
elektrifiseringen er det også behov for flere og/-eller større nettstasjoner. Hurum Nett opplever at det
kan være vanskelig å finne arealer for nettstasjoner. Utfordringene er knyttet til at det i eksisterende
reguleringsplaner ikke er regulert inn tilstrekkelige areal til nettstasjoner og at utbyggere/grunneiere er
skeptiske fordi nettstasjoner «spiser av» eiendommens tillatte utnyttelsesgrad selv om nettstasjonen
også skal betjene bebyggelsen i nabolaget. Rekkevidden til en nettstasjon er begrenset til ca. 350 –
400 meter og nettstasjonene må derfor plasseres i nærheten til bebyggelsen som skal forsynes,
uavhengig av om en befinner seg i LNF- eller utbyggingsområder. Det er viktig at
kommuneplanbestemmelsene ikke er til hinder for etablering av nye nettstasjoner. Vi mener at det for
alle parter er hensiktsmessig å ha klare bestemmelser som både kommunen, nettselskapene og
grunneiere/utbyggere kan forholde seg til. Det bør derfor settes krav fra kommunen til nye og
eksisterende utbyggingsområder, der det blir avsatt plass for nettstasjoner etter godkjenning fra
nettselskapet.
Hurum Nett stiller seg bak de punktene Elvia har satt som forslag i sitt skriv av 7 august 2020 med ref.
98325, og gjengis nedenfor:

Nettstasjoner
• Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til eksisterende og godkjent
bebyggelse i LNF-områder, samt i areal regulert til utbyggingsformål.
• Nettstasjoner kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser.

www.hurumnett.no

• Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense.
• Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner

Mvh
Hurum Nett AS
Erik Kaspersen
Nettsjef
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Fra: Eier roeei@online.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no ; Christian Bugge Bugge@dalan.no
Kopi:
Sendt: 18.03.2021 10:20:41
Emne: 246/1, Båtstø, tidligere Røyken Kommune.
Vedlegg:
Hei.
Det henvises til innspill til ommuneplanens arealdel 2021 2033, innsendt til sker ommune 15.07.2020 fra Fristed
rkitekter, gjeldende område av 246 1 i Båtstø, tidligere Røyken ommune.
Området ligger ved Høvikvollen i Båtstø, på den andre siden av Sundbyveien, og har ligget inne som gult område i
ommunedelplan for Båtstø i 3 år tidligere.
Det er ca 12 hytter ved dette området, som fikk boligstatus i siste ommunedelplan for Båtstø. Problemet deres er at
veivesenet ikke godkjenner deres avkjøring ut på Sundbyveien, og de mangler også offentlig vann og avløp.
å ønskes det et samarbeid med meg som grunneier til 246 1 om ny vei inn i området sammen med vann og avløp.
Det ønsket sett i sammenheng med dette innspillet jeg henviste til ovenfor.
eg har blitt kontaktet av en advokat som ønsker å se nærmere på dette innspillet, men som ikke finner det på kommunens
sider.
an jeg få en bekreftelse på at dette innspillet er med videre til politisk behandling, eller hvor jeg kan finne tilbake til det
Med vennlig hilsen
oril Høvik Eide
41 0 04

Asker kommune
post@asker.kommune.no

Oslo, 23. mars 2021

Deres ref.
20/401
20/1679

Vår ref.
315280001/CBU

Ansvarlig advokat:
Christian Bugge

BÅTSTØ – GNR 246 BNR 133 - ADKOMST TIL OMRÅDE B20 – INNSPILL TIL
KOMMUNEPLANPROSESS - ANMODNING OM MØTE
Vårt firma representerer Mira Butyqi, eier av gnr 246 bnr 133 i Båtstø.
Eiendommen ligger i område B20 i Kommunedelplanen for Båtstø. Området er avsatt til
boligbebyggelse. Det vesentlige av bebyggelsen er i dag fritidsboliger. Butyqis eiendom er
ubebyd, fordi veimyndigheten i Viken fylkeskommune ikke tillater ny bebyggelse i B20.
Dette fordi adkomsten fra fylkesveien er mangelfull.
For å kunne bebygge gbnr 246/133 er det nødvendig å etablere en ny vei frem til område
B20. Butyqi engasjerte i 2019 rådgivende ingeniører MOE AS for å vurdere ny adkomstløsning.
Notatet derfra er tidligere sendt Røyken kommune. Det vedlegges på nytt her.
Bilag: Brev 05.12.2019 vedlagt Notat 25.11.2019 fra MOE AS
I brev 19.02.2020 oppfordret kommunen Butyqi til å sende inn et planinitiativ. Jeg viser til sak
20/401-2. Dette har ikke vært aktuelt, av praktiske grunner.
Adkomstløsningen som MOE AS har foreslått, går over gbnr 246/1 som tilhører Toril Høvik
Eide. Eide har selv gitt innspill til ny kommuneplan i dokument 20/1679-58. Hennes forslag går
ut på å avsette et område nord for område B20 til boligbebyggelse. Her foreslås det (side 22)
etablert en adkomst til det nye boligområdet som også område B20 kan benytte seg av.
Butyqi oppfatter at en slik adkomst kan legges omtrent samme steder som foreslått i notatet
fra MOE AS. Viken fylkeskommune har i uttalelse datert 02.03.2020, Asker kommunes dok
20/401-3, akseptert disse adkomstene.
Butyqi er svært positiv til forslaget fra Eide for gbnr 246/1, som gir mulighet for å koble
område B20 til en adkomstvei felles med den foreslåtte nye boligbebyggelsen i nord.

Dalan advokatfirma DA
Besøksadresse: Fridtjof Nansens pl 6, NO-0160 Oslo
Postadresse: Postboks 1214 Vika, NO-0110 Oslo

Org.nr.: NO 982 470 250 MVA
Telefon: +47 23 30 86 00
Telefaks: +47 23 30 86 01

E-post: post@dalan.no
Hjemmeside: www.dalan.no

Etter det vi er kjent med ønsker også et stort flertall av de øvrige grunneierne i område B20
ny adkomstvei, samt tilkobling til vann og avløp som ligger i fylkesveien. Vi legger til grunn at
disse grunneierne er positive til Eides forslag. Eides forslag har således positive virkninger for
et større område. Forslaget bør etter denne sides syn derfor fremmes av Asker kommune.
Uavhengig av hvordan kommunen vurderer de fremlagte planene for gnr 246/1, er det
nødvendig for Butyqi å få klarlagt kommunens standpunkt til ny veiløsning for område B20 slik
som vist i forslaget fra MOE AS. Behovet for en ny veiløsning for område B20 gjør seg
gjeldende uavhengig av andre planer i området.
Veien kan som det fremgår av MOEs notat, legges på gbnr 246/1 uavhengig av om det åpnes
for ny boligbebyggelse der. Dersom kommunen er positiv til en slik ny veiløsning for område
B20, vil Butyqi samarbeide med de øvrige grunneierne i B20 og eier av gbnr 246/1 Torill Eide
med sikte på gjennomføring av veiutbygging. Partene har dialog pr i dag.
På vegne av Mira Butyqi anmoder jeg om et snarlig møte med kommunen om saken.
Formålet fra denne side vil være å redegjøre noe nærmere ved behov, samt så langt mulig få
opplyst kommunens standpunkter pr i dag.
Det kan være aktuelt at også andre interessenter deltar, hvilket vi i så fall vil komme tilbake til.
Jeg ser frem til kommunens tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Dalan advokatfirma DA

Christian Bugge
Partner | Advokat
Bugge@dalan.no
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Gjelder opprettelse av nye boligeiendommer på eiendommen GBnr.67/9 Torp, Heggedal.

Viser til søknad av 15/4 2020. Deres ref. EHINTERE s 20/3547
Samt bekreftelse på mottagelse av innspill fra Hanne H. Evju datert 15/9 2020,
og som nevnt - ville vi komme tilbake med en ytterligere redegjørelse for vår søknad.

Denne søknad gjelder den del som ligger syd for Torpveien. Det som nå er gjenværende etter at
eiendommen 67/308 Torpmarka 30 til 44 ble fraskilt. (Se vedlegg A)
Det er en rekke argumenter for å bygge ut dette området.
•

Hele feltet fra sjøen er utbygd sammenhengende til Sakserudbråten, med unntagelse av
denne eiendommen. Dette blir da en videreføring av en utbyggingsplan som har vært
gjeldende i en årrekke.

•

Veinettet, bussforbindelse, vann og kloakk - er forberedt for ekstra boliger

•

Når det gjelder eiendommens status som LNF så er denne helt spesiell - sett i sin reelle
sammenheng.
Denne gården ble kjøpt av familien Gald i 1917. Den ble så overtatt av Adolf Gald, som driftet
den frem til 1990. Dette var hans livsverk, som skulle føres videre av hans dattersønn Helge
Thorp.
På denne tid startet Olav Johnsen AS utbyggingsprosjektet Torp-Høymyr. Store deler av den
dyrkede jorden på gården - ble den 3/12 1990 utskilt for å gjennomføre dette prosjektet.
Den 17/10 1991 ble ytterligere 10 eiendommer utskilt, og som en følge av dette ble det da
også oppført nybygg inntil 17 meter fra våningshuset på GBnr.67/9
Adolf Gald, som bonde, var sterkt imot hele denne utbyggingen. På to år ble dette gårdsbruket
amputert, slik at det ikke lenger var bærekraftig. Driften stanset, og Adolf Gald døde i 1993.
Helge Thorp og hans mor, så ingen mulighet for drift av det som var igjen av eiendommen.
Etter 30 år uten drift - er nå eiendommen og driftsbygninger sterkt forfalne, og disse bør rives.

Hovedbegrunnelse.
Utbyggingen i 1990-91 hadde som kalkulert konsekvens at gårdsbruket ikke ble drivverdig.
Protestene fra jordbruksinteresser ble ikke tatt til følge, da andre hensyn ble vektlagt mere.
Delingsplanen fra Asker reguleringsvesen fra 6/11 1990 viser at hele området syd for Torpveien var
inkludert i prosjektplanleggingen. (Se vedlegg B)
Slik vi ser det, er utbyggingen av denne del av eiendommen - en naturlig og tilhørende konsekvens av
de omfattende beslutninger som ble foretatt i 1990-91.
De er vel også i alles interesse - at eiendommen nå blir utnyttet på en bærekraftig og derved
forutsigbar måte, slik at hele området holdes i hevd fremover.
Viser også til "Vurdering av kulturminner" av Gro Jerpåsen, datert 18.2.2021 (Vedlegg C)

Oslo 30. april 2021
Med vennlig hilsen,

Arvid Hopen
Ansvarlig søker

Vurdering av kulturminner
Gro Jerpåsen, Asker kommune, Dato: 18.02.2021
Kommunen har mottatt henvendelse fra Arve Hopen, som på vegne av eier ønsket å avklare
ulike forhold ved eiendommen. Gro Jerpåsen og Kristin Nilsen fra avdeling
Samfunnsutvikling var på befaring 8.2.2021 og møtte Arvid Hopen der.
Eiendommen består av 2 bolighus og 4 uthus, og er etablert i 1884. Det ene bolighuset er
oppført i nyere tid, mens det andre er registrert som en bygning fra før 1900 (Sefrak).
Låven er registrert av kommunen som en bygning fra før 1950 og omfattes av
kommuneplanens bestemmelse §5.1:
Ved bygge- og anleggstiltak som berører bebyggelse vist på kommunens
økonomiske kartverk fra 1950-tallet, skal det ved tiltak sendes inn nødvendig
dokumentasjon av eksisterende bebyggelses historie. Før vedtak fattes, skal
bebyggelsens verdi som kulturminne vurderes av kommunen. Endelig bevaringsverdi
fastsettes ved regulering.

Historikk for Øvre Torp
Bruksnr. 67/8 og 9, Torpveien 26, utskilt fra bruksnr. 67/1 (Elnes) i 1769. Hans Simensen
(1753–1833) eide og drev dette bruket og siden datteren Oline Hansdatter og mannen
Gunder Olsen til 1844. Senere eier Kristoffer Larsen Morberg (1810–86) delte bruket i 1883
slik at husene og det meste av innmarka ble liggende på bruksnr. 67/9. Det overtok Hans
Olsen Rustad og sønnene Thorvald og Hagbart. Kristen Olsen Gald kjøpte bruket i 1917.
Elsa Gald har vært eier siden 1993. Etter delingen besto bruksnr. 67/8 vesentlig av utmark
og var ubebygd. Christiania Portland Cementfabrikk i Slemmestad kjøpte bruket,
bygde Høymyrdammen og leide bort 18 dekar dyrket jord. En del av eiendommen ble
utparsellert til boligfeltet Torp-Høymyr i 1990-årene. Kilde:
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Torp_(g%C3%A5rd_i_Asker)

Verdivurdering
Eiendommen er regulert til landbruk i kommuneplanen og i reguleringsplan for Torp-Høymyr
fra 1990. Den ligger ikke i hensynssone bevaring kulturmiljø og er ikke regulert til bevaring.
Bolighuset som er sefrak-registret, ble fotoregistrert og verdivurdert av kommunen høsten
2020. Bolighuset er bygget en gang på 1800-tallet. Det er skiftet ytterkledning og vinduer på
1950-tallet. Det er kommet til et tilbygg i 1963. Det er etterslep på vedlikehold. Bygningen har
lav-middels verneverdi.
Låven er trolig bygget første halvdel av 1900-tallet. Det er gjort noen endringer i nyere tid
med skifte av vinduer blant annet. Låven står til forfall, er preget av manglende vedlikehold
og har lekkasjer i taket. Bygningen er sikret med presenninger og forsterket på utsiden for å
forhindre at den er til fare. Som del av bygningsmiljø og landbruksområde, så har den en viss
verneverdi, men vil trolig være vanskelig å ta vare på grunn av dårlig teknisk tilstand.

De øvrige bygningene på gården har ikke verneverdi.

Kulturminner
BOLIGHUS, Bygningsnr: 149926291, SEFRAK-ID: 02200034019

UTHUS/LÅVE: Bygningsnr. 149926348
Registrert av kommunen som bygning fra før 1950. Omfattet av kommuneplanens
bestemmelse § 5.1.

Kart fra 1950:

Øvrige bygninger
Hønsehus, bygningsnr: 149926321

Uthus, bygningsnr: 149926313

Vedskur, bygningsnr: 300628777

Fra: Bjørn Walter Jensen anibjo@online.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no ; Ingeborg Fønstelien
Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no
Kopi: havard.vestergren@politiker.asker.no havard.vestergren@politiker.asker.no
Sendt: 12.04.2021 22:42:00
Emne: Omregulering av GBnr 80/31 til boligformål.
Vedlegg: IMG 20210412 0002.pdf
Hei,
Det vises til tidligere mail korrespondanse jf vedlegg, der det er mulig å sende inn innspill når planen ligger ute til offentlig
ettersyn og foreløpig plan for dette skulle være ca 20 april.
Sender som avtalt planen inn på nytt i forkant av politisk behandling 20 april.
Har også befart stripearealet hvor det kan føres frem vei, vann og avløp til tomten. errenget relativt slakt og det vil ikke være
noe problem å fremføre ovennevnte til Bnr 31.
Håper på en rettferdig saksbehandling
Med vennlig hilsen

Bjørn Walter Jensen

Fra: nk@arkitektsolli.no nk@arkitektsolli.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Ingeborg.fonsterlien@asker.kommune.no Ingeborg.fonsterlien@asker.kommune.no ; Linn Tautra Grønseth
Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no ; Tor Magnus tor.magnus@skrindoholding.no ; lara@arkitektsolli.no
lara@arkitektsolli.no
Sendt: 29.04.2021 15:36:10
Emne: Komplettering til innspill kommuneplanens arealdel, tilhører journalpost 20/1679-241
Vedlegg: Geoteknisk datarapport 3.10.2015.pdf
Viser til tidligere innsendte innspill for området Hyggen Øst.
Det ble i 2015 gjort en geoteknisk rapport for deler av området.
Vedlegger den her og ber om at den medtas i innspillet.

Med vennlig hilsen
for Solli Arkitekter as
siv.ark Nina J Klausen
dir tlf 90130154

Boligområde i Hyggen, Røyken kommune
Geoteknisk datarapport

3.10.2015
CATO GEOTEKNIKK

Boligområde i Hyggen, Røyken kommune

1. Innledning
Thor Olav Døvigen, Hyggen Utvikling AS, har engasjert catogeoteknikk til å foreta
foreløpige geotekniske undersøkelser i forbindelse med et planlagt boligområde i Hyggen i
Røyken kommune.
Rapporten er derfor en datarapport med resultater fra undersøkelsen og en foreløpig vurdering
av muligheten for bebyggelse av området.
Grunnboringen i marken er utført av Brødrene Myhre AS ved Magnar Skogheim.
Innmålingene av borpunktene er utført av Eiker Oppmåling AS ved Frode Olaussen.
Laborieanalysene er utført av Multiconsult AS ved Grete Olaussen.
Grunnundersøkelsen ble utført i perioden 2. – 9. september 2015.
2. Grunnforhold
I følge Norges Geologiske Undersøkelse, NGUs løsmassekart, ligger boligområdet på en tykk
havavsetning, som gjerne består av silt og leire. Langs dalsidene i det planlagte boligområdet
er det registrert fjell i dagen en rekke steder. I følge Skrednett er det ikke påvist kvikkleire i
dette området.
Totalsonderinger
Det var planlagt 15 totalsonderinger, men pga problemer med adkomst i vanskelig terreng i en
periode med stort nedbør, ble 2 sonderinger ikke utført. Dybdene til fjell varierer mellom 6 og
18 meter til fjell. Sonderingsfastheten varierer mellom løs lagring og middels fast lagring med
gjenomgående siltlag. Sonderingene ble ført 0,5 til 2 meter ned i fjell uten vannspyling for å
verifisere en sikker fjelloverflate.
Vingeboringer
Det ble utført 2 vingeboringer i hull 2 og 16. Uomrørt og omrørt skjærstyrke ble målt for hver
meter ned til fast grunn i hhv til 10 og 7 meters dybde.
I hull 2 var gjennomsnittlig uomrørt skjærstyrke suuom 35kN/m2 og gjennomsnittlig omrørt
skjærstyrke suom 10kN/m2. Dette resulterer da i en gjennomsnittlig sensitivitet på 3,5.
Sensitiviteten klassifiseres som lav.
I hull 16 var vingeborresultatene hhv 43kN/m2 og 7kN/m2. Sensitiviteten blir da 7.
Prøver
Det er tatt 2 prøveserier, i hull 2 med 54mm stempelprøvetager og sylinderprøver, og i hull 9
med naverbor og poseprøver.
Hull 2
Labrapporten fra Multiconsult er vedlagt. Prøvene er tatt ned til 10 meters dybde og
sikteprøven viser en siltig leire. Prøvene viser også at gjennomsnittlig uforstyrret skjærstyrke
er noe lavere enn vingeborresultatene, suuom 25kN/m2 og at gjennomsnittlig omrørt
skjærstyrke suom 3kN/m2. Sensitiviteten blir da 8. Gjennomsnittlig vanninnhold ligger på
28%.

CATO GEOTEKNIKK Solberg, Revåveien 51 B, 3070 Sande i Vestfold.
Organisasjonsnummer: 994 244 280. Mobiltelefon: 905 56 754. E-post: cat-sol@online.no
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1 Bakgrunn

1

Bakgrunn
Multiconsult AS har på oppdrag fra Catogeoteknikk utført laboratorieundersøkelser for oppdrag
Hyggen Utvikling. Det er utført rutineundersøkelser og kornfordelinger. Prøvetakingen er utført av
Brødrene Myhre og prøvene ble levert til vårt laboratorium som poseprøver og 54 mm
sylinderprøver den 14.09.2015

2

Omfang av laboratorieundersøkelsen
Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden 16.-23.09.2015og omfatter følgende undersøkelser:

Undersøkelse

Type

Antall

Prøveåpning + vanninnhold

Poser

6

Prøveåpning (standard undersøkelse)

54mm

8

Kornfordeling

Kombianalyse

2

3

Merknad/avvik

Prosedyrer for gjennomføring
Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien, samt
vår interne laboratoriehåndbok som er basert på denne. En oversikt over gjeldende standarder er
vist i vedlegg 2.
Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet
er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO
9000:2000.
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4 Resultater

4

Resultater
Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd:

4.1

Borpunkt 2:
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5 Tegningsliste

Vann
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Borpunkt 9:
Del prøve

4.2

z
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TØRRSKORPELEIRE, siltig
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5

A
A
A
A
A
A

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

%

19,0
16,9
23,8
25,3
23,6
20,5

Tegningsliste

128092-10

Geotekniske data, borpunkt 2
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Geotekniske data, borpunkt 9
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Kornfordelingskurver, borpunkt 2 og 9
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Vedlegg

6.1

Geotekniske bilag

1.
2.

Terminologi for laboratorieundersøkelser
Oversikt over metodestandarder
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Laboratorieforsøk

MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og
kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon
Kornstørrelse (mm)

Leire
<0,002

Silt
0,002-0,063

Sand
0,063-2

Grus
2-63

Stein
63-630

Blokk
>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst
betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største
fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse

Beskrivelse

Torv
x Fibrig torv
x Delvis fibrig torv, mellomtorv
x Amorf torv, svarttorv
Gytje og dy
Humus
Mold og matjord

Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.
Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre
jordlaget.

SKJÆRFASTHET
Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, I (tanI) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse).

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, I (tanI) (kPa, kPa, o, (-))
Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanI (friksjon) og eventuelt c = atanI (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på
uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk
plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra
disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.
For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa)
Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten
representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale
trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan
også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur).

Kan også plottes med V3’ på horisontalaksen.
SENSITIVITET St (-)
Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5
kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.
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Geotekniske bilag
Laboratorieforsøk
VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)
Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110oC i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003)
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir
vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)
Densitet (U g/cm3)
Korndensitet (Us, g/cm3)
Tørr densitet (Ud, g/cm3)

Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og/eller utskåret del.
Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff
Masse av tørt stoff pr. volumenhet

TYNGDETETTHETER
Tyngdetetthet (J kN/m3)
Spesifikk tyngdetetthet (Js, kN/m3)
Tørr tyngdetetthet (Jd, kN/m3)

Tyngde av prøve pr. volumenhet (J = Ug = Js(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s2)
Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (Js = Usg)
Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (Jd = UDg = Js(1-n/100))

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)
Poretall e (-)
Porøsitet n (%)

Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%)
Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av
suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018)
Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer.
Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last.
Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning H) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = 'V’/'H
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen V’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:
Modell

Moduluttrykk

Jordart - spenningsområde

Konstant modul
Lineært økende modul
Parabolsk økende modul

M = mocVa
M = m(V’( ± Vr))
M = mя(V’Va)

OC leire, V’ < Vc’
(Vc’ = prekonsolideringsspenningen)
Leire, fin silt, V’ > Vc’
Sand, grov silt, V’ > Vc’

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt
bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i =
hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet
ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tørr densitet Ur som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (Udmax) benyttes ved
spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt).

TELEFARLIGHET
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten
klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD
Humusinnholdet bestemmes ved som glødning av jordprøve i glødeovn.
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Geotekniske bilag
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer
METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER
Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder
(NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS

Tema

NS8000 (1982)

Konsistensgrenser – terminologi

NS8001 (1982)

Støtflytegrense

NS8002 (1982)

Konusflytegrense

NS8003 (1982)

Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982)

Svinngrense

NS8005 (1990)

Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982)

Jord – bestanddeler og struktur

NS8011 (1982)

Densitet

NS8012 (1982)

Korndensitet

NS8013 (1982)

Vanninnhold

NS8014 (1982)

Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987)

Skjærfasthet ved konusforsøk

NS8016 (1987)

Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991)

Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993)

Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

NS14688-1 og -2 (2009)

Klassifisering og identifisering av jord

NS-EN ISO/TS 17892-8 + -9 (2005)

Treaksialforsøk (UU, CU)

Statens vegvesen Håndbok R210
(2005/2014)

Laboratorieundersøkelser
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Fra: nk@arkitektsolli.no nk@arkitektsolli.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Ingeborg.fonsterlien@asker.kommune.no Ingeborg.fonsterlien@asker.kommune.no ; Linn Tautra Grønseth
Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no ; Tor Magnus tor.magnus@skrindoholding.no ; lara@arkitektsolli.no
lara@arkitektsolli.no
Sendt: 29.04.2021 15:36:10
Emne: Komplettering til innspill kommuneplanens arealdel, tilhører journalpost 20/1679-241
Vedlegg: Geoteknisk datarapport 3.10.2015.pdf
Viser til tidligere innsendte innspill for området Hyggen Øst.
Det ble i 2015 gjort en geoteknisk rapport for deler av området.
Vedlegger den her og ber om at den medtas i innspillet.

Med vennlig hilsen
for Solli Arkitekter as
siv.ark Nina J Klausen
dir tlf 90130154

Fra: Piotr Salyga Piotr@ark19.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Eckhoff Reidar ark19nit@online.no ; Svein Erik Stolpe erik.stolpe@gmail.com
Sendt: 11.05.2021 12:31:43
Emne: Arealinnspill og kommunens samfunnsdel Fusdal Terrasse 3, Asker , Gnr. /Bnr. 50 /114.
Vedlegg: 3D illusrasjon 1.jpg; 3D illusrasjon 2.jpg; 3D illusrasjon 4.jpg; Arealoversikt.pdf; Blokker i Milano, Italia.pdf; Brev
Asker kommune.pdf; Utsnitt Askerkart.pdf
RE LI SPILLE O OMM E S S MF
SDEL
Viser til tidligere innsendt arealinnspill for eiendommen Fusdal errasse 3, sker , nr. Bnr. 50 114.
Vedlagt sender vi inn en alternativ bebyggelsesplan for å vise potensialet og lettere kunne forestille seg hva bygget kan tilby
og tilpasses markedet.
Med vennlig hilsen
Piotr Salyga
Ark19 arkitektkontor AS
Tel.: 22 11 16 75 / 76
Mob.: 90 09 92 26
piotr ark19.no

ARK19 arkitektkontor as

NO978641148 MVA

Vedlegg X

AREALOVERSIKT FUSDAL TERRASSE 3, ASKER KOMMUNE
Næring
U.etasje
1.etasje
2.etasje
3.etasje
4.etasje
5.etasje
6.etasje
7.etasje
8.etasje
9.etasje
10.etasje
Tekn.topp
etg.

82088
930
1.520

SUM

3.270

Underjordisk
garasje
470
470

940

Overdekket
parkering
270
470

740

Boliger

Glassgård
Heis og
trapp

1.290
1.290
1.000
1.000
1.000
900
550
330

270
270
210
210
210
200
160
90
70

220

1.690

220

7.360

Teknisk
toppetasje

BRA

OPPSUMMERING
Parkering:
Eksisterende parkering på terreng utenom det antall som er medtatt under overdekket parkering,
er pr. i dag ca. 30 plasser. Disse kommer i tillegg til det tabellen ovenfor viserviser.
Videre utgjør eksisterende garasje som forutsettes beholdt, 3 bilplasser.

Boligområde i Hyggen, Røyken kommune
Geoteknisk datarapport

3.10.2015
CATO GEOTEKNIKK

Boligområde i Hyggen, Røyken kommune

1. Innledning
Thor Olav Døvigen, Hyggen Utvikling AS, har engasjert catogeoteknikk til å foreta
foreløpige geotekniske undersøkelser i forbindelse med et planlagt boligområde i Hyggen i
Røyken kommune.
Rapporten er derfor en datarapport med resultater fra undersøkelsen og en foreløpig vurdering
av muligheten for bebyggelse av området.
Grunnboringen i marken er utført av Brødrene Myhre AS ved Magnar Skogheim.
Innmålingene av borpunktene er utført av Eiker Oppmåling AS ved Frode Olaussen.
Laborieanalysene er utført av Multiconsult AS ved Grete Olaussen.
Grunnundersøkelsen ble utført i perioden 2. – 9. september 2015.
2. Grunnforhold
I følge Norges Geologiske Undersøkelse, NGUs løsmassekart, ligger boligområdet på en tykk
havavsetning, som gjerne består av silt og leire. Langs dalsidene i det planlagte boligområdet
er det registrert fjell i dagen en rekke steder. I følge Skrednett er det ikke påvist kvikkleire i
dette området.
Totalsonderinger
Det var planlagt 15 totalsonderinger, men pga problemer med adkomst i vanskelig terreng i en
periode med stort nedbør, ble 2 sonderinger ikke utført. Dybdene til fjell varierer mellom 6 og
18 meter til fjell. Sonderingsfastheten varierer mellom løs lagring og middels fast lagring med
gjenomgående siltlag. Sonderingene ble ført 0,5 til 2 meter ned i fjell uten vannspyling for å
verifisere en sikker fjelloverflate.
Vingeboringer
Det ble utført 2 vingeboringer i hull 2 og 16. Uomrørt og omrørt skjærstyrke ble målt for hver
meter ned til fast grunn i hhv til 10 og 7 meters dybde.
I hull 2 var gjennomsnittlig uomrørt skjærstyrke suuom 35kN/m2 og gjennomsnittlig omrørt
skjærstyrke suom 10kN/m2. Dette resulterer da i en gjennomsnittlig sensitivitet på 3,5.
Sensitiviteten klassifiseres som lav.
I hull 16 var vingeborresultatene hhv 43kN/m2 og 7kN/m2. Sensitiviteten blir da 7.
Prøver
Det er tatt 2 prøveserier, i hull 2 med 54mm stempelprøvetager og sylinderprøver, og i hull 9
med naverbor og poseprøver.
Hull 2
Labrapporten fra Multiconsult er vedlagt. Prøvene er tatt ned til 10 meters dybde og
sikteprøven viser en siltig leire. Prøvene viser også at gjennomsnittlig uforstyrret skjærstyrke
er noe lavere enn vingeborresultatene, suuom 25kN/m2 og at gjennomsnittlig omrørt
skjærstyrke suom 3kN/m2. Sensitiviteten blir da 8. Gjennomsnittlig vanninnhold ligger på
28%.

CATO GEOTEKNIKK Solberg, Revåveien 51 B, 3070 Sande i Vestfold.
Organisasjonsnummer: 994 244 280. Mobiltelefon: 905 56 754. E-post: cat-sol@online.no
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten
Multiconsults skriftlige samtykke.
Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig
har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg
beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult
eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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1 Bakgrunn

1

Bakgrunn
Multiconsult AS har på oppdrag fra Catogeoteknikk utført laboratorieundersøkelser for oppdrag
Hyggen Utvikling. Det er utført rutineundersøkelser og kornfordelinger. Prøvetakingen er utført av
Brødrene Myhre og prøvene ble levert til vårt laboratorium som poseprøver og 54 mm
sylinderprøver den 14.09.2015

2

Omfang av laboratorieundersøkelsen
Laboratorieundersøkelsen ble utført i perioden 16.-23.09.2015og omfatter følgende undersøkelser:

Undersøkelse

Type

Antall

Prøveåpning + vanninnhold

Poser

6

Prøveåpning (standard undersøkelse)

54mm

8

Kornfordeling

Kombianalyse

2

3

Merknad/avvik

Prosedyrer for gjennomføring
Multiconsult utfører sine laboratorieundersøkelser i henhold til Norsk standard NS 8000-serien, samt
vår interne laboratoriehåndbok som er basert på denne. En oversikt over gjeldende standarder er
vist i vedlegg 2.
Gjennomføringen av oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet
er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO
9000:2000.
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4 Resultater

4

Resultater
Laboratorieundersøkelsen er utført i henhold til avtalt omfang og følgende resultater er oppnådd:

4.1

Borpunkt 2:
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Vann
innhold

Beskrivelse

Dybde

Borpunkt 9:
Del prøve

4.2

z

w

m

TØRRSKORPELEIRE, siltig
TØRRSKORPELEIRE, siltig
LEIRE, siltig, forvitret.
LEIRE, siltig
LEIRE, siltig. Bløt
LEIRE, siltig, bløt.

5

A
A
A
A
A
A

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

%

19,0
16,9
23,8
25,3
23,6
20,5

Tegningsliste

128092-10

Geotekniske data, borpunkt 2

128092-11

Geotekniske data, borpunkt 9

128092-60

Kornfordelingskurver, borpunkt 2 og 9
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Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip
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= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
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K = Korngradering
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Geotekniske bilag
Laboratorieforsøk

MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og
kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon
Kornstørrelse (mm)

Leire
<0,002

Silt
0,002-0,063

Sand
0,063-2

Grus
2-63

Stein
63-630

Blokk
>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst
betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største
fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2)
Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse

Beskrivelse

Torv
x Fibrig torv
x Delvis fibrig torv, mellomtorv
x Amorf torv, svarttorv
Gytje og dy
Humus
Mold og matjord

Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.
Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre
jordlaget.

SKJÆRFASTHET
Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, I (tanI) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse).

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, I (tanI) (kPa, kPa, o, (-))
Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanI (friksjon) og eventuelt c = atanI (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på
uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk
plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra
disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.
For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa)
Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten
representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale
trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan
også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur).

Kan også plottes med V3’ på horisontalaksen.
SENSITIVITET St (-)
Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5
kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.
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Laboratorieforsøk
VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)
Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110oC i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003)
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir
vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)
Densitet (U g/cm3)
Korndensitet (Us, g/cm3)
Tørr densitet (Ud, g/cm3)

Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og/eller utskåret del.
Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff
Masse av tørt stoff pr. volumenhet

TYNGDETETTHETER
Tyngdetetthet (J kN/m3)
Spesifikk tyngdetetthet (Js, kN/m3)
Tørr tyngdetetthet (Jd, kN/m3)

Tyngde av prøve pr. volumenhet (J = Ug = Js(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s2)
Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (Js = Usg)
Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (Jd = UDg = Js(1-n/100))

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)
Poretall e (-)
Porøsitet n (%)

Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%)
Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av
suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018)
Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer.
Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last.
Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning H) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = 'V’/'H
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen V’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:
Modell

Moduluttrykk

Jordart - spenningsområde

Konstant modul
Lineært økende modul
Parabolsk økende modul

M = mocVa
M = m(V’( ± Vr))
M = mя(V’Va)

OC leire, V’ < Vc’
(Vc’ = prekonsolideringsspenningen)
Leire, fin silt, V’ > Vc’
Sand, grov silt, V’ > Vc’

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt
bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i =
hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet
ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tørr densitet Ur som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (Udmax) benyttes ved
spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt).

TELEFARLIGHET
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten
klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD
Humusinnholdet bestemmes ved som glødning av jordprøve i glødeovn.
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Oversikt over metodestandarder og retningslinjer
METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER
Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder
(NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS

Tema

NS8000 (1982)

Konsistensgrenser – terminologi

NS8001 (1982)

Støtflytegrense

NS8002 (1982)

Konusflytegrense

NS8003 (1982)

Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982)

Svinngrense

NS8005 (1990)

Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982)

Jord – bestanddeler og struktur

NS8011 (1982)

Densitet

NS8012 (1982)

Korndensitet

NS8013 (1982)

Vanninnhold

NS8014 (1982)

Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987)

Skjærfasthet ved konusforsøk

NS8016 (1987)

Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991)

Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993)

Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

NS14688-1 og -2 (2009)

Klassifisering og identifisering av jord

NS-EN ISO/TS 17892-8 + -9 (2005)

Treaksialforsøk (UU, CU)

Statens vegvesen Håndbok R210
(2005/2014)

Laboratorieundersøkelser
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Fra: Aina Lian lian@heras.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Cato Haugen cato.haugen@malmlaft.no
Sendt: 14.05.2021 12:25:24
Emne: Kommuneplanarbeidet - tilleggsnotat innspill for Holtnes/Holmsbu Spa
Vedlegg: Tilleggsnotat innspill 210514 1.pdf
sĞĚƌƆƌĞŶĚĞ,ŽůƚŶĞƐͬ,ŽůŵƐďƵ^ƉĂ
dŝůůĞŐŐƐŶŽƚĂƚƚŝůŝŶŶƐƉŝůů
Viser til tidligere oversendt innspill i forbindelse med oppstart av kommuneplanarbeidet.
Viser videre til dialog og møter med sker kommune ved blant andre or rne Midtbø.
Vedlagt er tilleggsnotat til innspill, som supplerer tidligere oversendte innspill i forhold til foreløpige tanker rundt videre
utvikling av Holtnes, samt behov for å utvide planavgrensningen noe sammenliknet med det vi tidligere har angitt.
Vi håper oversendt notat kan hensyntas i det videre arbeidet med kommuneplanarbeidet. Setter stor pris på den gode
dialogen vi har hatt angående utviklingen av området så langt, og oppfordrer til at det tas kontakt dersom det er ytterligere
spørsmål til det oversendte.
Med vennlig hilsen
/E>/E
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Fra: Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 03.06.2021 12:36:30
Emne: Rullering arealplanen
Vedlegg:
Arkiver i sak 20/1679
&ƌĂ͗ Ola Mæhlum olm roykeneiendom.no
^ĞŶĚƚ͗ 3. juni 2021 11 2
dŝů͗ or rne Midtbø or. rne.Midtbo asker.kommune.no
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Hei
Basert på signaler vi har mottatt fra dere, med mange boligprosjekter, så trekker vi Stokkeråsen og satser heller for fullt på
Rødsåsen.
Mvh
Askerhalvøya Eiendom as
Ola Mæhl
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T.o.
Kanskje burde vi arkivere innspillet.
TA
&ƌĂ͗ or rne Midtbø
^ĞŶĚƚ͗ 1. juni 2021 11 17
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Hei.
Jeg takker for henvendelsen.
Vi utreder for tiden ny barneskole i Sætre. Denne skal dekke både Sætre og Storsand. Det er ikke
hensiktsmessig å splitte skolen i to, da dette gir små enheter og mer krevende skoledrift. Det er samtidig ikke
aktuelt å trekke skolen vekk fra Sætre, da elevmassen primært bor i Sætre.
Jeg ser det dermed ikke aktuelt å utrede ny skole på Storsand.
Vi ser imidlertid på ulike lokaliseringer i Sætre, der vi også vurderer ungdomsskolen i denne sammenheng. En
politisk sak om dette legges fram for formannskapet i møtet 22. juni.
Boligutviklingen på Storsand er som du påpeker, avhengig av skolevei til Sætre og økt skolekapasitet på Sætre
barneskole. Dette forutsetter at skolen videreutvikles utenfor fareområdet rundt Chemring, noe som tilsier at
skolen må flyttes. I kommunens handlingsprogram er skolen ført opp for utbygging med ferdigstillelse tidligst
2028.
Med vennlig hilsen
or Arne Midtbø
.ommuneplansjef
6amfunnsutvikling
( 47) 489 51 457
Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
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Hei
eg representerer Ellen og Erica Sæthre, som er grunneiere på Storsand 353 11 . De er også eiere av degården barnehage,
som ligger nær Storsandtoppen, ved Sætre.
eg har tidligere diskutert litt med Ola Mæhlum i skerhalvøya Eiendom S, og han mente jeg burde kontakte deg.
Ola Mæhlum sitter jo også i styret i Storsand Bolig S, hvor han representerer sker Eiendom S sin eierandel. Storsand Bolig
S har jo intensjoner om å bygge ut både Storsand sandtak og Storsandplatået.
runnen til at vi nå tar kontakt er at vi ser at sker kommune er i ferd med å utrede løsninger for barnehage- og
skolekapasitet i kommunen. I den forbindelse så ønsker vi å spille inn at vi kan være interessert i å diskutere en eventuell
skolebebyggelse på vår eiendom.
Da vi jo vet at kommunen er mest interessert i sentrumsnære arealer, er vi litt usikre på om dette er aktuelt. Men dette
avhenger jo av tidsperspektivet i forhold til planleggingen.
Vi disponerer ca 40 mål, nær degården barnehage og Storsandveien Fv2 1 , hvor det også vil være nok arealer for etablering
av offentlig kommunikasjon etc.
realet, som er flatt og svakt skrånende, er i dag definert som fulldyrka jord og produktiv skog . Definisjonen av dette er
vel relativ, da arealet i dag er overflate- og innmarksbeite med hest, sau og geit.
I tillegg har vi også ca 12 mål som er regulert til offentlig næring . Dette er av Storsand Bolig S definert som det fremtidige
sentrum av Storsand.
Basert på utbyggingsplanene for Storsand, vil jo infrastruktur som vann, avløp og gangvei til Sætre være avgjørende før
utbyggingen kan starte. Men disse planene er Storsand Bolig S i gang med, initiert av reguleringsplan og massedeponi i
forhold til nytt løp i Oslofjordtunnelen. Deres plan er å ha ferdig de første boligene rundt 2027-2 .
Som skrevet har vi forståelse for at dette kanskje ligger lenger frem i tid, men da har vi uansett meldt vår interesse.
Ha en fortsatt fin dag
Med vennlig hilsen
Ole- hristian Halvorsen
Storsandveien 7
3475 Sætre
Mobil 472 1 316
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kommuneplanens arealdel for meg
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Notat ASAA tegn_3 08.06.18

BILLINGSTAD: HANDELSTRADISJON OG BYUTVIKLING
Notatet drøfter de overordnede rammene som er lagt for utviklingen av Billingstadsletta
og hvordan disse vil kunne påvirke områdets arealbruk og karakter. I regionale planer,
kommuneplan og kommunedelplan er det gitt entydige føringer for en fortetting og
urbanisering av området. Det innebærer en mer variert arealbruk, mer arealintensive
virksomheter som kontor, bedre tilrettelegging for gang, sykkel og kollektivtrafikk, samt
høyere standard på uterom og grøntstruktur. Det er behov for en strategi og plan som
bygger på en forståelse for hvilke følger dette vil kunne få for nåværende og framtidig
handels- og servicevirksomhet i området.

DAGENS SITUASJON
Området har en sterk posisjon i regionen som et handelsområde med stor omsetning og høy
aktivitet. Drammensveien har historisk vært en lokaliseringsfaktor for mange aktører. I nyere tid
var Nesbru den første IKEA-lokaliseringen og senere ble IKEA på Slependen/Billingstadsletta det
største IKEA-anlegget i Norge. Billingstadsletta har vært et område preget av 3 hovedelementer:
-

Arealkrevende og barrieredannende veisystem med lokal fordeling fra motorveien
Store bygningsvolum omgitt av parkeringsarealer for arealkrevende handel
Industri- og lagerbebyggelse

Området har god tilgjengelighet med bil, men har ellers få kvaliteter som kan gi området en rolle
som velfungerende bindeledd mellom omgivende nabolag og målpunkt, eller attraktive omgivelser
for arbeidstakere og beboere. Dagens situasjon er preget av rask transformasjon hvor ny
bebyggelse og endrede formål planlegges og realiseres over store deler av området.
Billingstads epoke som Askers industrielle klynge er over for lengst. Lager, distribusjon og
arealkrevende handel holder stand, men endringskreftene er tydelige og markedet –
alternativverdiene – påvirker eksisterende arealbruk uavhengig av planer og vedtak.
-

Utfordringen lokalt vil være å tilrettelegge for endring som ikke bare svarer på
markedets behov og krav til lønnsomhet, men som kombinerer realiserbare
utbyggingsmodeller med kvaliteter og egenskaper som tilfører den lokale kontekst
verdier.

Billingstadarkipelet: øyer av virksomhet i et hav av asfalt og biler
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REGIONAL BYVEKST OG ENDREDE ROLLER FOR
FORSTADSKOMMUNENE
Osloregionen har vært blant de sterkest voksende storbyene i Europa de senere år. Fortsatt er Oslo
tyngdepunkt og har som hovedstad både særegne symbolske funksjoner og en sterk
tiltrekningskraft for næringsliv og boligsøkere. Tyngdekraften som trekker mot Oslo, er samtidig
kompensert av en sentrifugalkraft som fører funksjoner og aktivitet ut i periferien. Tradisjonelt har
dette gitt en tydelig sentrum-periferi situasjon hvor forstadskommunene har tatt imot boligsøkere
med mindre kapital, næringsliv med stort areal- eller logistikkbehov, arealkrevende handel og
annen bilbasert virksomhet.
Forstadskommuner som Ski, Skedsmo, Ullensaker, Asker og Bærum har de senere år inntatt en
mer nyansert posisjon i en polysentrisk eller flerkjernet regional struktur. Det innebærer at de
utvikler sub-sentra som i større grad supplerer Oslo ved å tilby tetthet, bykvalitet, sammensatt
arealbruk og redusert bilorientering.
Denne flerkjernestrukturen har potensial til å gi en mer bærekraftig byutvikling ved at flere reiser
kollektivt ved nærhet til knutepunkt, større livskvalitet ved bedre tilgang til sosial infrastruktur,
service, handel og kultur, samt muligheter for redusert transportbehov ved geografisk nærhet
mellom arbeid, bolig og fritid.
Den teoretiske flerkjernemodellen manifesterer seg og utvikler seg i realiteten etter et mer
sammensatt og hybrid mønster. «Kjernene» er lokalisert til historiske tettsteder hvor ferdselsårer
har dannet premiss for vekst knyttet til lineære strukturer. En kombinasjon av geografisk nærhet
mellom tettstedene og et historisk arealbruksmønster knyttet til lineære transportårer, vei og bane,
resulterer i at mønsteret av kjerner/sentra suppleres av et «bybånd». Det oppstår en fortetting av
arealbruk og en avvikende arealbruk langs linjer mellom sentraene som danner tydelige
båndstrukturer gjennom de mer homogene og klart sub-urbane boligforstedene.
-
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Utfordringen regionalt vil være å hindre at bybåndet for karakter av tradisjonell
«urban sprawl» - planløs byvekst langs trafikkårer – men opptrer med de samme
kvalitetene som skal sikre en bærekraftig utvikling i knutepunktene: variert
arealbruk, gang/sykkel og kollektivtilrettelegging, gode byrom og grøntstruktur.

HVA BETYR «BYBÅNDET» FOR BILLINGSTADSLETTA?
Observasjonen av hvordan Oslofjordregionen danner et samlet bolig-, arbeids- og handelsmarked
og fremstår som en sammenhengende urban agglomerasjon, har dannet grunnlag for en ny
forståelse av samvirke mellom ulike steder og kommuner som utgjør metropolområdet.

Kartet viser «den funksjonelle Osloregionen – «indre ring» har 40% eller mer som pendler inn til
Oslo – Billingstad/Slependen ligger på grensen mellom indre- og midtre ring.
Infrastrukturen blir i en slik lesning av regional sammenheng mer enn lappeteppet av kommuner,
den sentrale sammenbindende faktor. Infrastrukturen blir «ryggraden» og det primære
strukturerende elementet. Det er kombinasjonen av infrastruktur for hovedveier, baner og sentrale
bussruter som danner den nye byveven hvor knutepunkt forbindes av bybåndet – fra Gardermoen
via Oslo og parallelt med fjordkanten på øst- og vestsiden.
Innenfor bybåndet er det en variasjon i tetthet og arealbruk – ofte som en følge av god
tilgjengelighet med bil, buss og tog. Billingstadsletta peker seg ut med tetthet av
busslinjer og nærhet til jernbanestasjon.

3

BYKVALITET I BYBÅNDET – ET MÅL FOR HELE STREKNINGEN?
Dette mønsteret er et tydelig og synlig fenomen. Det som derimot ikke fremstår med entydige svar
og bred konsensus, er spørsmålet om hva slags innhold og karakter bybåndet skal utvikles mot.
Når vi har et sammenhengende bybånd mellom de Oslo og de regionale byene Asker, Lillestrøm og
Ski, hva slags by vil vi ha?
Politisk og administrativt er målet å utvikle bykvalitet i prioriterte vekstområder gjennom
flerfunksjonalitet, tilrettelegging for miljøvennlig transportvalg og effektiv arealutnyttelse.
Bybåndet, regionale byer og prioriterte byer og tettsteder forutsettes å ta 80-90 % av veksten i
boliger og arbeidsplasser. Bybåndet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker skal ta en høy andel av
veksten fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig.

Regional plan for areal og transport anbefaler dette vekstmønsteret, med «bybåndet i gult»

KVU Oslo-Navets ambisiøse målsetting for hvordan trafikkveksten skal fordele seg.

Bybåndet er ikke et ensartet areal i bredde og tetthet. Det varierer blant annet som følge
av historiske tettsteder innenfor bybåndet, ofte knyttet til stasjoner og holdeplasser.
Hvis den ambisiøse målsettingen om trafikkvekst kun på kollektivreisemidler, må man ta
utgangspunkt i denne situasjonen og nyansere byutviklingen slik at de lav utnyttede
områdene med svalr kollektivbetjening ikke fortettes og urbaniseres i samme grad som
eksisterende tettsteder med god kollektivtilgjengelighet.
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FRA BILBASERT NÆRING TIL MANGFOLDIG BY

Målsetting for tilbudsutvikling – bussruter og S-tog med 10 min frekvens
Hvordan kan utviklingen styres i retning av fortetting og transformasjon med bykvalitet i
bybåndet? Når lavt utnyttede områder som Billingstadsletta skal fortettes og transformeres til mer
bymessige områder, hvordan kan sammenhenger i bystruktur og veksten planlegges slik at
stedene tilføres nye kvaliteter? Det innebærer behov for å samordne transportforbindelser,
senterstruktur og offentlige rom/grøntstruktur, men det er også påkrevd å drøfte om
endringsprosessen innebærer endringer i arealbruk og stedets regionale og lokale rolle for handel
og næringsliv.
For Billingstadsletta er det viktig å drøfte hvordan tradisjoner og eksisterende næringsliv som har
et regionalt markedsgrunnlag kan ivaretas, samtidig som det åpnes for at området kan ha en mer
betydelig rolle lokalt. Det vil innebære utvikling av nye kvaliteter i uterom og bebyggelse, samt en
større variasjon i arealbruk, et bredere spekter av handel- og servicetilbud.
Hvis intensjonene om fortetting og bykvalitet i bybåndet generelt og spesielt ved
kollektivknutepunkt skal realiseres, innebærer det at Billingstadsletta må fjerne seg fra det typiske
«big boxes»-område. Billingstadsletta vil uansett ikke ha arealkapasitet til å konkurrere med
handelsparkene i randsonen hvor store aktører har tilgang til store, sammenhengende salgsflater i
enkle og rimelige bygningsformer, med ubegrenset parkeringsdekning på terreng. En
reorientering, hvor bebyggelsen danner sammenhengende byrom, parkering er under terreng og
byggehøydene øker, vil være i tråd med mål for bybåndet slik de fremkommer i regional plan for
areal og transport.
Bykvalitet i bybåndet innebærer økt tetthet, flerfunksjonalitet og reduksjon av
trafikkarealer til fordel for gode byrom og grøntstruktur. På sikt innebærer det behov for
å handel- og servicekonsepter som er mer arealintensive og i større grad lar seg
innpasse i en bystruktur.
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HANDELSKONSEPTER I ENDRING
Digitalisering og globalisering er megatrender som legger premisser for endring av levesett og
hverdagsliv i større omfang og med mer radikale konsekvenser enn vi har kunnet forutse. Endringene
finner sted raskere og mer fundamentalt for næringsliv, handel og service enn planer og utredninger
har kunnet fange opp. Bransjer utraderes – platebutikker ble raskt en sjeldenhet – og andre må
endre seg for å overleve – slik kjøpesentra simulerer by og satser på restauranter, kultur og
opplevelser. Det er samtidig en grad av stabilitet og suksess knyttet til tre tydelige nisjer av handel:
«Sentrumshandel» har suksess og overlever i de
situasjoner hvor den inngår i attraktive og levende
bymiljøer, med tydelige «strøk» hvor synergi mellom
byliv, tilgjengelighet og mangfold av tilbud eksisterer.

Asker sentrum bevart gaterettet handel, blandet
arealbruk og gode byrom
«Randsonehandel»
hvor lav pris og god
biltilgjenglighet for
storhandel av
husholdningsvarer,
byggevarer, bil- og
båtutstyr danner
handelsparker med
store aktører som Jula,
Biltema, Bauhaus, OBS
osv
Lyngdal Handelspark – «State of the art» i bilorientert, randsone «Big Boxes».
Kjøpesentra med bredt
vareutvalg, klimatiserte
«gaterom», «torg» og
gratis parkering har
vært vinnerne
kundekampen.

«Gate» og
«Fortauscafe» i
Sandvika storsenter.
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Alle disse handelstypologi opplever usikkerhet og sterk konkurranse fra nye distribusjonskanaler og
handelskonsepter som er digitale og transnasjonale. Med tilpasninger og opprusting av sine
konsepter, vil de likevel utgjøre stabile fenomener også i tiden fremover.
Billingstadsletta har ikke noen åpenbar tilhørighet til noen av disse kategoriene, men har historisk
vært knyttet til en sektor som i plansammenheng har vært definert som «arealkrevende handel».
Når områdekarakteren og innholdet i begrenset grad kan videreføres innenfor knappe arealer og
intensjonene om bykvalitet i bybåndet, blir spørsmålet om en mer bytilpasset versjon av
Billingstadslettas handelsidentitet og – varer kan utvikles. Er det mulig å se for seg at det kan være et
sammenfall mellom «urbanisering» av arealbruk og endringer i hvordan vi kjøper produkter og
tjenester?
En illustrasjon som kan synliggjøre endringsretninger innenfor en av de tradisjonelle sektorene for
«arealkrevende handel», er hvordan omsetning av biler er radikalt endret gjennom digitalisering og
internettbasert grensesnitt:
-

-

Tesla selger sine nye biler på internett, der figurerer du bilen med fager og utstyr, bestiller og
betaler. Den fysiske tilstedeværelsen består av en bil i et showroom med «selgere» som gir
informasjon, men ikke har provisjonsbasert inntekt. Det reduserer arealbehov og kan
integreres med andre «normale butikker».
Brukte biler studerer man på finn.no, sammenligner og vurderer, før man ev reiser til det
stedet den måtte være lagret for prøvekjøring og kjøp. Det stedet hvor profesjonelle lagrer
bruktbiler, vil ikke være byområder med høye tomtepriser.

-

Den ene Tesla’en utstilt i butikken på Skøyen

En Mercedes stilt ut i Haakon V!! gate

I tillegg får bilene, spesielt de elektriske, redusert servicebehov og arealbehovet for ettermarked og
verksteder vil reduseres.
Endringene i denne sektoren kan være illustrerende for hvilken retning som kan være sannsynlig for
andre virksomheter innenfor «arealkrevende handel» og tilgrensende varer; byggevarer, hus og
interiør, hvite- og brunevarer, bil og båt. Når mer handel flyttes over på digitale medier og
grensesnitt, endres funksjonen for den tradisjonelle butikken og lageret. Lageret out-sourches – både
geografisk og administrativt, mens transaksjon og bestilling fortsatt kan foregå i butikk, men vil i
økende grad foregå digitalt. Det innebærer at de rollene som er knyttet til å vise fram varer og gi
råd/veiledning blir de gjenværende kjerneoppgavene for handelsaktørene.
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ZARA online store i London,
kuratert utvalg, prøverom
og kjøp – levering av varene
hjemme neste dag.
For et område som Billingstadsletta kan det innebære at det er showroom og veiledning som blir den
sentrale funksjonen. I tillegg vil det trolig være behov for ulike former for tjeneste- og
servicevirksomhet.
-

-

-

Butikk i cyberspace: Endringene i forholdet mellom distribusjon, salg og markedsføring av
varer over internett og endrede behov for fysiske rammer er et tydelig utviklingstrekk, men
hvor radikale og omfattende endringene blir og hvilke konsekvenser det vil gi for steder som
Billingstadsletta, er vanskelig å fastslå.
Utvisking av grenser: Parallelt med denne utviklingen finner det også sted en bransjeglidning
som medfører en utvisking mellom tradisjonelle definisjoner for handelskategorier og
butikktypologi. Hypermarkeder selger de fleste varer, byggevarer selger kjøkkenutstyr, vafler
og badeleker, bilbutikker lokaliseres til kjøpesentra og bygater og IKEA vil inn i byens gågater.
Logistikk: Til sist vil endrede reisevaner med reduksjon av bilhold og overordnede politiske
føringer som gir sterke incentiver for bruk av kollektivtrafikk, gang- og sykkel, samt
begrensinger/avgifter på bilbruk og -parkering, får stor betydning for hvordan vi organiserer
hverdagen og gjennomfører handel- og servicekonsum.

På Billingstadsletta er det en næringsklynge med identitet og «brand» bygget på bilsalg/-service,
sport- og barneutstyr, samt hus/hjem/VVS/byggevarer. Det er hensiktsmessig som et
regionalt/interkommunalt målpunkt for kunder innenfor disse sektorene med god tilgjengelig fra
hovedveinettet. Det er ikke ønskelig med en radikal endring av næringsprofilen, hverken for
grunneiere, drivere eller kunder.
Samvirke med IKEA er også et potensial som kan utvikles ved at det legges bedre til rette for gode
romlige og funksjonelle forbindelser. IKEA har en satsing på økt kollektivtransport, en tilpasning bl.a.
til nye generasjon som i byene har lav bileierandel. En god sammenheng og overlappende
handelskonsepter vil både styrke økonomien i området og kunne redusere transportbehovet.
Dagens grunneiere og drivere ønsker en videreutvikling – en evolusjon, ikke en revolusjon eller
radikal endring mot andre handelskonsepter. Det vil si at handelskonseptet må gjøres robust for
fremtidens behov, ny teknologi og logistikk, nye kjøpevaner og levesett. Det innebærer at området
må kunne betjene kunder som ikke kommer med bil bedre, profil og innhold på handelsklyngen må
tydeliggjøres og det må bli bedre sammenheng og høyere kvalitet på utstillinger, lokaler og
uterom.
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SAMVIRKE MELLOM BYVEKSTMØNSTER OG ENDRINGER I HANDEL
Billingstadsletta var inntil nylig et lager- og industriområde i randsonen til etablerte tettsteder og
tettere knyttet til hovedveinettet enn lokal kontekst. Innledningsvis er det beskrevet hvordan den
sterke byveksten i Oslo og Akershus skal bli bærekraftig ved at den styres inn mot en båndbystruktur.
Billingstadsletta blir ikke lenger en utkant, men potensielt et sentralt bindeledd en sammenhengende
by agglomerasjon – i tillegg til et mulig bindeledd mellom omgivende nabolag som parallelt vokser og
fortettes. i Sandvika-Asker-byen. definert av transport- og kollektivårer.

Billingstadsletta i Asker kommuneplan: markert som «sentrale vekstområder».
Disruptiv innovasjon i logistikk og salg skaper samtidig nye behov og gir utfordringer for de
tradisjonelle handelskonseptene. Hvor radikale konsekvenser dette vil ha for arealkrevende handel
og tilgrensende varer og tjenester, vil være vanskelig å forutse. Det er sannsynlig at
handelskonsepter og vareutvalg i større grad vil reflektere sin lokalisering og dens betydning for
arealetterspørsel, arealtilgang og kostnader. Byvekst, arealknapphet og krav til forrentning vil trolig
føre bilbaserte kombinasjonsbygg med storhandel, arealkrevende varer i kombinasjon med lager ut i
randsonen av byregionen. Dvs utenfor bybåndet og i områder med tilgang på store arealressurser og
god veikapasitet.
Varelevering på
Island med drone
– ikke et
sannsynlig
scenarie i
bybåndet, men
en illustrasjon på
mulige endringer
i samspillet
teknologi og
adferd.
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For Billingstadsletta innebærer det at området i større grad må konkurrere og være attraktiv på noen
av de samme premissene som sentrumsområdene profilerer seg på i kampen om kunder:
-

Bykvalitet: Høyere kvalitet på uterom; byromskvaliteter og parkmessig opparbeiding
Tilgjengelighet: Gode kollektiv, gang- og sykkeladkomst
Byliv: En kritisk masse av arbeidsplasser som gir grunnlag for lokalt byliv, service og
bevertning.

Dert betyr ikke at Billingstadsletta, eller andre tilsvarende områder, vil konkurrere i større grad enn i
dag med kjøpesentra eller bysentra. Detaljhandel med de varegruppene som er sentrale for
kjøpesentra og bysentra - som klær, sko, apotek, parfymeri osv – vil fortsatt skille seg fra konsepter
bygget på bil-båt-hus og hjem. Utviklingen av området vil være tydeligere på den fysiske karakter –
tetthet, parkeringsløsninger, arkitektonisk kvalitet etc - enn endringer i arealbruk. Dvs at utnyttelsen
øker ved at byggehøyder øker mens parkering på terreng og restarealer reduseres. Samtidig vil noen
av endringene være felles for alle typer handelsområder; for eksempel at andelen service/bevertning
øker mens salg av fysiske objekter reduseres (både ved flytting over til digitale kanaler og en generell
markedsmetning).
Samvirke mellom byvekstmønster, reisevaner og endringer i handelskonsept kan synes å virke i
samme retning:
-

Mer vekt på arealer til utstilling, til veiledning og service.
Gi rom for større byggehøyder for å kunne romme byvekst og finansiere vare- og
avfallshåndtering og parkering under terreng.
Større bredde på programmer / innhold for å kunne fylle arealer i bygg over andre etasjer.
Større innslag av supplerende programmer som fyller både lokalsamfunn og eksterne
kunders behov - som ulike service- / bevertningsprogrammer.

Det vil kunne resultere i at den fremtidige handelsstrukturen i regionen blir kjennetegnet av tre ulike
områdekarakterer/handelskonsepter:
-

Sentrumshandel, gaterettet eller kjøpesenter, detaljhandel, kultur, service og bevertning
Randsone, bilbasert «big boxes»/arealkrevende handel, kjøpesentra
Urbaniserte og fortettede tidligere storhandelsområde, med større variasjon i arealbruk og
mindre bilavhengighet, redusert lager og mer showroom.

Billingstadsletta er i økende grad omsluttet av et stadig tettere og mer bymessige nabolag.
Tilgjengeligheten med buss og bane er god i dag og vil bli styrket gjennom Vestkorridorutbyggingen. Samlet tilsier dette at Billingstadsletta bør igangsette en transformasjon hvor
bykvaliteter kombineres med en videreutvikling av næringsklyngens etablerte handelsnisje.
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BILLINGSTADSLETTA SOM LOKALT OG REGIONALT
HANDELSOMRÅDE
IKEA er en regional destinasjon av betydelig størrelse. Bilbutikker eller flisbutikker har også et
begrenset antall lokaliseringer i regionen og kan i alle fall sies å være målpunkter for kunder i flere
kommuner. I dag er ikke området spesielt relevant eller interessant for lokalbefolkning i de
omgivende nabolagene. Det har dels sammenheng med vareutvalget og dels med de sterke
barrierene som omgir området og ikke gjør det enkelt for gående eller syklende å bruke det. Det er
heller ikke et område som har en rolle som bindeledd og kobling mellom ulike delområder.

Ryddig fasade – menneskefiendtlig uterom

Ryddig fasade – rotete uterom

Behovet for å endre områdekarakteren på Billingstadsletta for å gi kundeopplevelsen bedre fysiske
rammer, større synergi mellom samlokalisert handelsvirksomheter og bedre tilgjengelighet for
gående, syklende og kollektivreisende er beskrevet innledningsvis. En slik utvikling innebærer også at
det skapes en mulighet for at området kan bli bedre integrert i lokalsamfunnets nettverk av
forbindelser og bli en megler mellom ulike målpunkt og attraksjoner. En høyere og mer urban
standard på området hvor de tradisjonelle virksomhetene er supplert med noe mer
service/bevertning/kaffebar/dagligvare vil også innebære at området kan få en funksjon også som et
semi-urbant møtested og nærsentrum for lokalbefolkningen. Lokalt er boligområdene dominert av
spredt forstadsbebyggelse, småhus og blokker, uten særlige tilløp til offentlige rom og sosiale
arenaer. De viktigste dagligvaretilbudene i området – Lundekroken og tidligere Smart Club – har
ingen dårlig tilgjengelighet for gående og ingen torg, plasser eller parker å tilby kunder og
lokalbefolkning.
En fortetting og bymessig opprusting av Billingstadsletta vil både kunne gi eksterne kunder og
lokalbefolkning gode offentlige uterom, samtidig som styrking av tverrforbindelsene over
Billingstadsletta kan gi bedre fotgjengerforbindelser mellom eksisterende handelstilbud og
målpunkter.
Opprusting og urbanisering av Billingstadsletta vil både kunne gjøre området mer robust overfor
endringer i handelsmønster, samtidig som det vil kunne tilføre kvaliteter og bidra til en
«byreparasjon» lokalt.
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Asker, 15.09.20
Asker kommune
Knud Askers vei 25
1383 ASKER
postmottak@asker.kommune.no
UTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 – 2032
GENERELT
Foreningen har gjennomgått forslaget til planprogram og synes at vår hovedsak, at
Asker kommune i fremtiden skal utvikle en bærekraftig sentrumsstruktur med gode
møteplasser hvor forutsetningene for å drive lønnsom handel for å dekke lokale behov
og varebehov som går utover det lokale og dagligdagse, er ivaretatt i planprogrammet.
Vi slutter oss til at strukturen bygges opp omkring Kommunesenter, Lokalsenter,
Nærsenter. Men vi stiller spørsmål ved hvor mange sentre man kan ha og med hvilken
fart nye sentre kan utvikles.
Vi er opptatt av at det enkelte senter er bærekraftig i handelssammenheng samtidig som
det er en god møteplass, at det er et fornuftig forhold mellom kundepotensialet til det
enkelte senteret og antall sentre. Sentrene må ha et omkringliggende potensial av
befolkning som naturlig vil bruke det.
Ut fra en ressursmengdebruksbetraktning som kan relateres til FNs bærekratsmål ( 11:
Bærekraftige byer og samfunn og 12: Ansvarlig forbruk og produksjon) som ligger i
bunnen for planprogrammet, bør arealbruksutviklingen i Asker forhindre
overetableringer. ABC-prisippene, ”rett virksomhet på rett sted”, inviterer til vurdering
av hvor forskjellige slags butikker/detaljhandel bør ligge.
Vi ser frem til at kommunen engasjerer seg i nær kontakt med den lokale handelens
representanter i dette temaet. Dette har vi tidligere også invitert til gjennom våre
påpekinger av ”byspredningseffekter” når kommunen i enkeltsaker har dispensert fra
bruksbestemmelsene i regulerings- og kommuneplaner.
ENKELTSAKER TIL PLANPROGRAMMET
Vi vil gjerne gå litt nærmere inn på enkelte saksområder og blant annet foreslå
suppleringer og utdypninger til planprogrammet der hvor vi ser det som ønskelig.
SENTRUMSFREMMENDE PLANRAMMER
Foreningen slutter seg til uttalelsene i planprogrammet om de overordnete rettslige
rammer som arealbruken i kommunen må bygge på for å ivareta de nasjonale føringer,
FNs bærekratsmål m. v. Det er viktig at disse overordnete føringene og forutsetningene
reflekteres på lokalt nivå med de samme sentrumsstyrkende siktemål som er
gjennomgangstonen i makroplanbestemmelsene.
Planprogrammet bør si litt nærmere og konkretisere om disse transformasjonsgrepene
fra makro til mikroplan.

FAGLIG BISTAND TIL TRANSFORMASJON FRA SAMFUNNSDELEN TIL AREALDELEN
Foreningen legger videre stor vekt på at det er samsvar mellom målsettinger og
bestemmelser i kommuneplanens Samfunnsdel og kommuneplanens Arealdel.
Bestemmelsene om arealbruken for de konkrete arealer og lokasjoner må utformes og
etterleves slik at samfunnsdelens målsettinger, ambisjoner og visjoner virkelig
realiseres når det kommer til praksis.
Det er krevende for kommunen å finne frem til arealplanbestemmelser i teorien som
rent faktisk fremmer og ivaretar Samfunnsdelens gode planer, siktemål og
forventninger. Her tenker vi spesielt på sentrumsutvikling hvor forretninger til nå har
hatt en viktig motorfunksjon. - Hvilke bestemmelser vil i praksis føre til hva? - Disse
utfordringene må kommunen løse blant annet gjennom god kommunikasjon med de
fagmiljøer som har hands on-erfaringer. For butikkfaget og sentrumsutvikling er
butikkeierne og senterdriverne viktige samtaleparter.
Vi ser frem til å videreføre et nært samarbeid og kontakt med kommunens næringssjef
når det gjelder planforhold som involverer handel slik at handelen blir et godt redskap.
EN RESTRIKTIV DISPENSASJONSVEILEDER I PLANPROGRAMMET
Det er utfordrende i praksis når enkelte tiltakshavere ikke er fornøyd med
arealbruksbestemmelsene for deres eiendommer.
Planprogrammet bør ta opp denne problemstillingen som vi har mange eksempler på
har vært aktuell i Asker. Når arealplanbestemmelsene først er vedtatt, er det viktig, men
tydeligvis krevende å sørge for at vedtatte planer gjennomføres og etterleves i konkrete
saker . Vi har fokus på at kommunen selv som saksbehandler følger opp bestemmelsene
og at private tiltakshavere gjør det.
Vi anbefaler et eget restriktivt avsnitt i planen om vilkårene for dispensasjon slik
kommunen ser det (og slik jussen er). Det vil kunne forebygge omfanget av
dispensasjonssøknader og rettsusikkerhet og gi en prosessøkonomisk gevinst både for
kommunen selv og for tiltakshavere slik at vedtatte planer blir gjennomført effektivt.
BUTIKKEIERNES OG SENTERLEDERNES TILLIT TIL PLANENE. FORUTSIGBARHET &
SIGNALEFFEKT
Planverket som ide skal også ha en normerende styrke og virkning på aktørene i
næringslivet i lokalsamfunnet. Den enkelte mulige tiltakshaver skal ideelt tenke i
planens baner og spørre: ”Hvordan skal jeg innrette meg med mine egne planer og
prosjekter innenfor det mulighetsrom som kommunen har vedtatt for min eiendom?”
For våre medlemmer er spørsmålet: Hvor skal butikkene ligge innenfor planhorisonten?
Hvor mye tør de investere innenfor denne planrammen her? Vil kalkulasjonen om
lønnsomheten som er gjort med tillit til planens holdbarhet, bli forretningsmessig
punktert fordi kommunen ikke står fast ved planen, men dispenserer og slipper
tilsvarende salgsvirksomhet i gang i naboområdet som hadde forbud mot slik
salgsvirksomhet da etableringsbeslutninger ble gjort og planene ble gjennomført.
I våre Handelsutviklingsanalyser viser vi at det i praksis gjennom lang tid har vært store
forskjeller mellom politikernes vedtak av planer om hvor handelen skal komme og hvor
handelen faktisk har kommet. Vedlegg av Analysen for handelsutviklingen fra 2009 til
2019. Den langsiktige tendensen er at sentrum taper i kampen om handelen, og de
bilbaserte næringsparkene vinner. Billingstadslettaområdet har nå 51 % av
detaljhandelen i Asker mye takke være dispensasjoner og ”se gjennom fingrene med”-

holdning. Dette gir et utrolig dårlig signal til den kjøpmann som vil satse på en
sentrumsforretning i fremtiden.
Vi foreslår at planprogrammet bør i særlig grad vektlegge tiltak som forhindrer at
detaljhandelsvekst utenfor sentrum videreføres i nye Asker.
MØTEPLASSER I SENTRUM
I arealplanprogrammet behandles møteplasser under overskriften, ”Friluftsområder”,
på s. 13, med fokus på som del av grønn struktur.
Vi tillater oss å foreslå at møteplasser som arealplantema også sees i relasjon til viktig
planelement i sentrum hvor det ikke er en grønn, men heller en steinsatt eller asfaltert
overflate som er bunnen i møteplassen. Det er gateløp, bygninger og plasser hvor folk
møtes mens de gjør sine daglige ærender som kunder, klipper håret, tar seg en kopp
kaffe, går på utstilling osv. Muligens er disse urbane møteplassene uten innslag av grønt
vel så mye brukt når folk skal være sammen og trives. Dette er møteplasser med stor
betydning også for handelen. Planprogrammet bør også ha et eget fokus på disse urbane
møteplassene som ikke alltid kommer av seg selv, men er veldig viktige i folks dagligliv.
VISJON, LANDSKAP, KULTURLANDSKAP, ATTRAKTIVITET OG MARKEDSFØRING AV
ASKERBYGDA
Asker har en visjon: ”Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig
samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet”.
Ved gjennomgang av planprogramforslagets liste over temaplaner (s. 5) savner vi en
plan med eksplisitt og samlende fokus på hvordan bygda blant annet skal presentere seg
med sitt mangfold fra ”kystlinjen og øyene, sentrene, jordene og gårdene til de dype
skogene” for å realisere dette mottoet. Utformingen av kommunens arealdeler i smått og
stort, i horisontalplanet og vertikalplanet , gir backing til eller referanse for
forretningens markedsføring og understreking av hvorfor kundene nettopp skal komme
til Asker.
Det er ganske åpent hva en slik temaplan i detalj kan og skal inneholde og hvordan den
skal vise veien fra ide til materielle vedtak for å gi virkelighet til mottoet. Men fra vår
side er det viktig at det bak de mange enkeltplaner og føringer ligger et forsøk på å
fremheve og operasjonalisere i arealplansammenheng Askers vedtatte styrke og
identitetsmarkører som ligger i Ordførerens/kommunnens vedtatte visjon:
”Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt,
raushet og nysgjerrighet.”
Vi foreslår at denne relasjonen mellom visjon og materielle vedtak også utdypes i
planprogrammet.
DIGITAL MEDVIRKNING ALENE KAN SVEKKE DELTAKERBIDRAGET
Vi tar til etterretning kommunens bekymring om at krisekommunikasjonsformen,
digital medvirkning, kan gi grunn til skepsis til at medvirkningen til planen blir god nok.
Digi-medvirkningsformen vil gå utover den kreative kommunikasjonen som fysiske
møter ofte resulterer i når kommunens fageksperter møter publikum, handelsstanden o.
a. Vi mener da ikke at det skal gjennomtvinges fysiske møter når det smittevernmessig
er utilrådelig.
Vi foreslår likevel at kommunen i denne situasjonen legger særlig vekt på raushet i valg
av strategier slik at det kan inviteres til mindre møter til gjennomgang av tema når noen

trenger det hvilket foreningen evt. vil benytte seg av som supplement til den foreslåtte
behandlingsprosessen.

AVSLUTNING
Vi ser frem til å samarbeide om og komme med innspill til en spennende planprosess for
Asker hvor man i særlig grad legger vekt på å integrere den nye delen av Askers
sentrumsstruktur i storkommunen.
Vennlig hilsen
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
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Asker kommune v/arealplanlegger Ingeborg Fønstelien
9i viser til tidligere innlevert uttalelse med forslag til planprogrammet for arealdelen til kommuneplanen. Se vedlegg.
Et veldig viktig hensyn for handelsnæringen er som understreket i uttalelsen at kommuneplanens arealdel bygger opp
om - og bidrar til at kommunen har en sterk, livskraftig senterstruktur slik vi mener at kommunen også har vektlagt i
den nylig vedtatte Samfunnsdelen til kommuneplanen.
9i vil med dette supplerende innspillet rette oppmerksomheten spesielt mot Billingstadsletta og vår anbefaling av
mulig utvikling der.
I Samfunnsdelen er det vedtatt at området Nesøya - Slependen - Billingstad skal utvikles med nærsentre Nesøya,
Slependen, Billingstad, Berger, Nesbru . Det dreier seg da om sentre med
et begrenset forretningstilbud dagligvare pluss noen andre servicetilbud som skal dekke dagligdagse lokale behov
til beboerne i nærmiljøet.
Den vedtatte Samfunnsdelen legger opp til at
detaljvarehandelen utover det dagligdagse dekkes i lokalsenterene, her Holmen Senter, og i kommunesenteret Asker.
Dette er et vedtak av senterstruktur i dette området i Samfunnsdelen som vi støtter og ser frem til at blir realisert
sammen med den boligutvikling som kommunen legger opp til her,  nærsentre, lokalsentert og kommunesenteret.
Etter at vi sendte inn vår uttalelse til planprogrammet har vi blitt klar over at Billingstadslettaområdet har fått nytt
fokus i og med større eierskifter av sentrale eiendommer i området og at det i den anledning er presentert
utviklingsanbefalinger som tar sikte på en helt annen sentrumsutvikling og boligutvikling enn det planmaterialet som
vi tidligere har kjent til og lagt til grunn for vår uttalelse. Se i denne sammenheng vedlegg Abhsf 00 Fra industri
og plasskrevende handel ....
9i ber om å få dokumentere dette vedlegget sammen med vår uttalelse av .09.0 for så vidt som det viser et
mulighetsbilde for Billingstadsletta med en skissert detljhandelsutvikling på et senternivå som gjør området til et
tungt sentrumsområde som vil utfordre både Asker kommunes vedtatte senterstruktur og senterstruktur og
møteplassutviklingen i Bærum.
9i tillater oss å trekke frem dette hensynsbildet som gjeldende kommunedelplan for Holmen - Billingstadsletta Slependen 0 også legger vekt på i bestemmelsen  . at det ved regulering kan tillates varehandel med andre

varer ...
Det er imidlertid en forutsetning at salg av disse vareslagene avlaster forretningene i de nærliggende tettsteder,
Sandvika, Holmen og Asker, slik at de ikke kommer i et konkurranseforhold ........
Slik vi kjenner handelssituasjonen i de nærliggende tettsteder til Billingstadslettaområdet har de ingen behov for
avlastning, heller ikke i overskuelig fremtid slik som denne nye mulighetstudien for Billingstadsletta, Fra industri og
plasskrevende varehandel til sentrumsutvikling med detaljhandel legger opp til. 9i viser her til foreningens
undersøkelse, Detaljhandelsutviklingen i Asker og Bærum 00 - 00 som vil bli publisert senere denne måneden.
Dette er det bakteppe som gir foreningen grunn til å anbefale at den senterstrukturen som er vedtatt i
Samfunnsdelen med  nærsentre, lokalsenteret på Holmen og kommunesenteret Asker etter vår oppfatning er god,
og også blir den gjeldende strukturen i kommuneplanens arealdel 00 - 03 når den blir vedtatt.
9ennlig hilsen
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
-an-Fredrik Larsen, styreleder
9edlegg
Abhsf 090 Uttalelse til planprogram for kommuneplanens arealdel 00 - 03
Abhsf 00 Billingstadsletta fra industri og plasskrevende varehandel til sentrum med byutvikling og detaljhandel
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BILLINGSTAD: HANDELSTRADISJON OG BYUTVIKLING
Notatet drøfter de overordnede rammene som er lagt for utviklingen av Billingstadsletta
og hvordan disse vil kunne påvirke områdets arealbruk og karakter. I regionale planer,
kommuneplan og kommunedelplan er det gitt entydige føringer for en fortetting og
urbanisering av området. Det innebærer en mer variert arealbruk, mer arealintensive
virksomheter som kontor, bedre tilrettelegging for gang, sykkel og kollektivtrafikk, samt
høyere standard på uterom og grøntstruktur. Det er behov for en strategi og plan som
bygger på en forståelse for hvilke følger dette vil kunne få for nåværende og framtidig
handels- og servicevirksomhet i området.

DAGENS SITUASJON
Området har en sterk posisjon i regionen som et handelsområde med stor omsetning og høy
aktivitet. Drammensveien har historisk vært en lokaliseringsfaktor for mange aktører. I nyere tid
var Nesbru den første IKEA-lokaliseringen og senere ble IKEA på Slependen/Billingstadsletta det
største IKEA-anlegget i Norge. Billingstadsletta har vært et område preget av 3 hovedelementer:
-

Arealkrevende og barrieredannende veisystem med lokal fordeling fra motorveien
Store bygningsvolum omgitt av parkeringsarealer for arealkrevende handel
Industri- og lagerbebyggelse

Området har god tilgjengelighet med bil, men har ellers få kvaliteter som kan gi området en rolle
som velfungerende bindeledd mellom omgivende nabolag og målpunkt, eller attraktive omgivelser
for arbeidstakere og beboere. Dagens situasjon er preget av rask transformasjon hvor ny
bebyggelse og endrede formål planlegges og realiseres over store deler av området.
Billingstads epoke som Askers industrielle klynge er over for lengst. Lager, distribusjon og
arealkrevende handel holder stand, men endringskreftene er tydelige og markedet –
alternativverdiene – påvirker eksisterende arealbruk uavhengig av planer og vedtak.
-

Utfordringen lokalt vil være å tilrettelegge for endring som ikke bare svarer på
markedets behov og krav til lønnsomhet, men som kombinerer realiserbare
utbyggingsmodeller med kvaliteter og egenskaper som tilfører den lokale kontekst
verdier.

Billingstadarkipelet: øyer av virksomhet i et hav av asfalt og biler
1

REGIONAL BYVEKST OG ENDREDE ROLLER FOR
FORSTADSKOMMUNENE
Osloregionen har vært blant de sterkest voksende storbyene i Europa de senere år. Fortsatt er Oslo
tyngdepunkt og har som hovedstad både særegne symbolske funksjoner og en sterk
tiltrekningskraft for næringsliv og boligsøkere. Tyngdekraften som trekker mot Oslo, er samtidig
kompensert av en sentrifugalkraft som fører funksjoner og aktivitet ut i periferien. Tradisjonelt har
dette gitt en tydelig sentrum-periferi situasjon hvor forstadskommunene har tatt imot boligsøkere
med mindre kapital, næringsliv med stort areal- eller logistikkbehov, arealkrevende handel og
annen bilbasert virksomhet.
Forstadskommuner som Ski, Skedsmo, Ullensaker, Asker og Bærum har de senere år inntatt en
mer nyansert posisjon i en polysentrisk eller flerkjernet regional struktur. Det innebærer at de
utvikler sub-sentra som i større grad supplerer Oslo ved å tilby tetthet, bykvalitet, sammensatt
arealbruk og redusert bilorientering.
Denne flerkjernestrukturen har potensial til å gi en mer bærekraftig byutvikling ved at flere reiser
kollektivt ved nærhet til knutepunkt, større livskvalitet ved bedre tilgang til sosial infrastruktur,
service, handel og kultur, samt muligheter for redusert transportbehov ved geografisk nærhet
mellom arbeid, bolig og fritid.
Den teoretiske flerkjernemodellen manifesterer seg og utvikler seg i realiteten etter et mer
sammensatt og hybrid mønster. «Kjernene» er lokalisert til historiske tettsteder hvor ferdselsårer
har dannet premiss for vekst knyttet til lineære strukturer. En kombinasjon av geografisk nærhet
mellom tettstedene og et historisk arealbruksmønster knyttet til lineære transportårer, vei og bane,
resulterer i at mønsteret av kjerner/sentra suppleres av et «bybånd». Det oppstår en fortetting av
arealbruk og en avvikende arealbruk langs linjer mellom sentraene som danner tydelige
båndstrukturer gjennom de mer homogene og klart sub-urbane boligforstedene.
-
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Utfordringen regionalt vil være å hindre at bybåndet for karakter av tradisjonell
«urban sprawl» - planløs byvekst langs trafikkårer – men opptrer med de samme
kvalitetene som skal sikre en bærekraftig utvikling i knutepunktene: variert
arealbruk, gang/sykkel og kollektivtilrettelegging, gode byrom og grøntstruktur.

HVA BETYR «BYBÅNDET» FOR BILLINGSTADSLETTA?
Observasjonen av hvordan Oslofjordregionen danner et samlet bolig-, arbeids- og handelsmarked
og fremstår som en sammenhengende urban agglomerasjon, har dannet grunnlag for en ny
forståelse av samvirke mellom ulike steder og kommuner som utgjør metropolområdet.

Kartet viser «den funksjonelle Osloregionen – «indre ring» har 40% eller mer som pendler inn til
Oslo – Billingstad/Slependen ligger på grensen mellom indre- og midtre ring.
Infrastrukturen blir i en slik lesning av regional sammenheng mer enn lappeteppet av kommuner,
den sentrale sammenbindende faktor. Infrastrukturen blir «ryggraden» og det primære
strukturerende elementet. Det er kombinasjonen av infrastruktur for hovedveier, baner og sentrale
bussruter som danner den nye byveven hvor knutepunkt forbindes av bybåndet – fra Gardermoen
via Oslo og parallelt med fjordkanten på øst- og vestsiden.
Innenfor bybåndet er det en variasjon i tetthet og arealbruk – ofte som en følge av god
tilgjengelighet med bil, buss og tog. Billingstadsletta peker seg ut med tetthet av
busslinjer og nærhet til jernbanestasjon.
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BYKVALITET I BYBÅNDET – ET MÅL FOR HELE STREKNINGEN?
Dette mønsteret er et tydelig og synlig fenomen. Det som derimot ikke fremstår med entydige svar
og bred konsensus, er spørsmålet om hva slags innhold og karakter bybåndet skal utvikles mot.
Når vi har et sammenhengende bybånd mellom de Oslo og de regionale byene Asker, Lillestrøm og
Ski, hva slags by vil vi ha?
Politisk og administrativt er målet å utvikle bykvalitet i prioriterte vekstområder gjennom
flerfunksjonalitet, tilrettelegging for miljøvennlig transportvalg og effektiv arealutnyttelse.
Bybåndet, regionale byer og prioriterte byer og tettsteder forutsettes å ta 80-90 % av veksten i
boliger og arbeidsplasser. Bybåndet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker skal ta en høy andel av
veksten fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig.

Regional plan for areal og transport anbefaler dette vekstmønsteret, med «bybåndet i gult»

KVU Oslo-Navets ambisiøse målsetting for hvordan trafikkveksten skal fordele seg.

Bybåndet er ikke et ensartet areal i bredde og tetthet. Det varierer blant annet som følge
av historiske tettsteder innenfor bybåndet, ofte knyttet til stasjoner og holdeplasser.
Hvis den ambisiøse målsettingen om trafikkvekst kun på kollektivreisemidler, må man ta
utgangspunkt i denne situasjonen og nyansere byutviklingen slik at de lav utnyttede
områdene med svalr kollektivbetjening ikke fortettes og urbaniseres i samme grad som
eksisterende tettsteder med god kollektivtilgjengelighet.
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FRA BILBASERT NÆRING TIL MANGFOLDIG BY

Målsetting for tilbudsutvikling – bussruter og S-tog med 10 min frekvens
Hvordan kan utviklingen styres i retning av fortetting og transformasjon med bykvalitet i
bybåndet? Når lavt utnyttede områder som Billingstadsletta skal fortettes og transformeres til mer
bymessige områder, hvordan kan sammenhenger i bystruktur og veksten planlegges slik at
stedene tilføres nye kvaliteter? Det innebærer behov for å samordne transportforbindelser,
senterstruktur og offentlige rom/grøntstruktur, men det er også påkrevd å drøfte om
endringsprosessen innebærer endringer i arealbruk og stedets regionale og lokale rolle for handel
og næringsliv.
For Billingstadsletta er det viktig å drøfte hvordan tradisjoner og eksisterende næringsliv som har
et regionalt markedsgrunnlag kan ivaretas, samtidig som det åpnes for at området kan ha en mer
betydelig rolle lokalt. Det vil innebære utvikling av nye kvaliteter i uterom og bebyggelse, samt en
større variasjon i arealbruk, et bredere spekter av handel- og servicetilbud.
Hvis intensjonene om fortetting og bykvalitet i bybåndet generelt og spesielt ved
kollektivknutepunkt skal realiseres, innebærer det at Billingstadsletta må fjerne seg fra det typiske
«big boxes»-område. Billingstadsletta vil uansett ikke ha arealkapasitet til å konkurrere med
handelsparkene i randsonen hvor store aktører har tilgang til store, sammenhengende salgsflater i
enkle og rimelige bygningsformer, med ubegrenset parkeringsdekning på terreng. En
reorientering, hvor bebyggelsen danner sammenhengende byrom, parkering er under terreng og
byggehøydene øker, vil være i tråd med mål for bybåndet slik de fremkommer i regional plan for
areal og transport.
Bykvalitet i bybåndet innebærer økt tetthet, flerfunksjonalitet og reduksjon av
trafikkarealer til fordel for gode byrom og grøntstruktur. På sikt innebærer det behov for
å handel- og servicekonsepter som er mer arealintensive og i større grad lar seg
innpasse i en bystruktur.
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HANDELSKONSEPTER I ENDRING
Digitalisering og globalisering er megatrender som legger premisser for endring av levesett og
hverdagsliv i større omfang og med mer radikale konsekvenser enn vi har kunnet forutse. Endringene
finner sted raskere og mer fundamentalt for næringsliv, handel og service enn planer og utredninger
har kunnet fange opp. Bransjer utraderes – platebutikker ble raskt en sjeldenhet – og andre må
endre seg for å overleve – slik kjøpesentra simulerer by og satser på restauranter, kultur og
opplevelser. Det er samtidig en grad av stabilitet og suksess knyttet til tre tydelige nisjer av handel:
«Sentrumshandel» har suksess og overlever i de
situasjoner hvor den inngår i attraktive og levende
bymiljøer, med tydelige «strøk» hvor synergi mellom
byliv, tilgjengelighet og mangfold av tilbud eksisterer.

Asker sentrum bevart gaterettet handel, blandet
arealbruk og gode byrom
«Randsonehandel»
hvor lav pris og god
biltilgjenglighet for
storhandel av
husholdningsvarer,
byggevarer, bil- og
båtutstyr danner
handelsparker med
store aktører som Jula,
Biltema, Bauhaus, OBS
osv
Lyngdal Handelspark – «State of the art» i bilorientert, randsone «Big Boxes».
Kjøpesentra med bredt
vareutvalg, klimatiserte
«gaterom», «torg» og
gratis parkering har
vært vinnerne
kundekampen.

«Gate» og
«Fortauscafe» i
Sandvika storsenter.
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Alle disse handelstypologi opplever usikkerhet og sterk konkurranse fra nye distribusjonskanaler og
handelskonsepter som er digitale og transnasjonale. Med tilpasninger og opprusting av sine
konsepter, vil de likevel utgjøre stabile fenomener også i tiden fremover.
Billingstadsletta har ikke noen åpenbar tilhørighet til noen av disse kategoriene, men har historisk
vært knyttet til en sektor som i plansammenheng har vært definert som «arealkrevende handel».
Når områdekarakteren og innholdet i begrenset grad kan videreføres innenfor knappe arealer og
intensjonene om bykvalitet i bybåndet, blir spørsmålet om en mer bytilpasset versjon av
Billingstadslettas handelsidentitet og – varer kan utvikles. Er det mulig å se for seg at det kan være et
sammenfall mellom «urbanisering» av arealbruk og endringer i hvordan vi kjøper produkter og
tjenester?
En illustrasjon som kan synliggjøre endringsretninger innenfor en av de tradisjonelle sektorene for
«arealkrevende handel», er hvordan omsetning av biler er radikalt endret gjennom digitalisering og
internettbasert grensesnitt:
-

-

Tesla selger sine nye biler på internett, der figurerer du bilen med fager og utstyr, bestiller og
betaler. Den fysiske tilstedeværelsen består av en bil i et showroom med «selgere» som gir
informasjon, men ikke har provisjonsbasert inntekt. Det reduserer arealbehov og kan
integreres med andre «normale butikker».
Brukte biler studerer man på finn.no, sammenligner og vurderer, før man ev reiser til det
stedet den måtte være lagret for prøvekjøring og kjøp. Det stedet hvor profesjonelle lagrer
bruktbiler, vil ikke være byområder med høye tomtepriser.

-

Den ene Tesla’en utstilt i butikken på Skøyen

En Mercedes stilt ut i Haakon V!! gate

I tillegg får bilene, spesielt de elektriske, redusert servicebehov og arealbehovet for ettermarked og
verksteder vil reduseres.
Endringene i denne sektoren kan være illustrerende for hvilken retning som kan være sannsynlig for
andre virksomheter innenfor «arealkrevende handel» og tilgrensende varer; byggevarer, hus og
interiør, hvite- og brunevarer, bil og båt. Når mer handel flyttes over på digitale medier og
grensesnitt, endres funksjonen for den tradisjonelle butikken og lageret. Lageret out-sourches – både
geografisk og administrativt, mens transaksjon og bestilling fortsatt kan foregå i butikk, men vil i
økende grad foregå digitalt. Det innebærer at de rollene som er knyttet til å vise fram varer og gi
råd/veiledning blir de gjenværende kjerneoppgavene for handelsaktørene.
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ZARA online store i London,
kuratert utvalg, prøverom
og kjøp – levering av varene
hjemme neste dag.
For et område som Billingstadsletta kan det innebære at det er showroom og veiledning som blir den
sentrale funksjonen. I tillegg vil det trolig være behov for ulike former for tjeneste- og
servicevirksomhet.
-

-

-

Butikk i cyberspace: Endringene i forholdet mellom distribusjon, salg og markedsføring av
varer over internett og endrede behov for fysiske rammer er et tydelig utviklingstrekk, men
hvor radikale og omfattende endringene blir og hvilke konsekvenser det vil gi for steder som
Billingstadsletta, er vanskelig å fastslå.
Utvisking av grenser: Parallelt med denne utviklingen finner det også sted en bransjeglidning
som medfører en utvisking mellom tradisjonelle definisjoner for handelskategorier og
butikktypologi. Hypermarkeder selger de fleste varer, byggevarer selger kjøkkenutstyr, vafler
og badeleker, bilbutikker lokaliseres til kjøpesentra og bygater og IKEA vil inn i byens gågater.
Logistikk: Til sist vil endrede reisevaner med reduksjon av bilhold og overordnede politiske
føringer som gir sterke incentiver for bruk av kollektivtrafikk, gang- og sykkel, samt
begrensinger/avgifter på bilbruk og -parkering, får stor betydning for hvordan vi organiserer
hverdagen og gjennomfører handel- og servicekonsum.

På Billingstadsletta er det en næringsklynge med identitet og «brand» bygget på bilsalg/-service,
sport- og barneutstyr, samt hus/hjem/VVS/byggevarer. Det er hensiktsmessig som et
regionalt/interkommunalt målpunkt for kunder innenfor disse sektorene med god tilgjengelig fra
hovedveinettet. Det er ikke ønskelig med en radikal endring av næringsprofilen, hverken for
grunneiere, drivere eller kunder.
Samvirke med IKEA er også et potensial som kan utvikles ved at det legges bedre til rette for gode
romlige og funksjonelle forbindelser. IKEA har en satsing på økt kollektivtransport, en tilpasning bl.a.
til nye generasjon som i byene har lav bileierandel. En god sammenheng og overlappende
handelskonsepter vil både styrke økonomien i området og kunne redusere transportbehovet.
Dagens grunneiere og drivere ønsker en videreutvikling – en evolusjon, ikke en revolusjon eller
radikal endring mot andre handelskonsepter. Det vil si at handelskonseptet må gjøres robust for
fremtidens behov, ny teknologi og logistikk, nye kjøpevaner og levesett. Det innebærer at området
må kunne betjene kunder som ikke kommer med bil bedre, profil og innhold på handelsklyngen må
tydeliggjøres og det må bli bedre sammenheng og høyere kvalitet på utstillinger, lokaler og
uterom.
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SAMVIRKE MELLOM BYVEKSTMØNSTER OG ENDRINGER I HANDEL
Billingstadsletta var inntil nylig et lager- og industriområde i randsonen til etablerte tettsteder og
tettere knyttet til hovedveinettet enn lokal kontekst. Innledningsvis er det beskrevet hvordan den
sterke byveksten i Oslo og Akershus skal bli bærekraftig ved at den styres inn mot en båndbystruktur.
Billingstadsletta blir ikke lenger en utkant, men potensielt et sentralt bindeledd en sammenhengende
by agglomerasjon – i tillegg til et mulig bindeledd mellom omgivende nabolag som parallelt vokser og
fortettes. i Sandvika-Asker-byen. definert av transport- og kollektivårer.

Billingstadsletta i Asker kommuneplan: markert som «sentrale vekstområder».
Disruptiv innovasjon i logistikk og salg skaper samtidig nye behov og gir utfordringer for de
tradisjonelle handelskonseptene. Hvor radikale konsekvenser dette vil ha for arealkrevende handel
og tilgrensende varer og tjenester, vil være vanskelig å forutse. Det er sannsynlig at
handelskonsepter og vareutvalg i større grad vil reflektere sin lokalisering og dens betydning for
arealetterspørsel, arealtilgang og kostnader. Byvekst, arealknapphet og krav til forrentning vil trolig
føre bilbaserte kombinasjonsbygg med storhandel, arealkrevende varer i kombinasjon med lager ut i
randsonen av byregionen. Dvs utenfor bybåndet og i områder med tilgang på store arealressurser og
god veikapasitet.
Varelevering på
Island med drone
– ikke et
sannsynlig
scenarie i
bybåndet, men
en illustrasjon på
mulige endringer
i samspillet
teknologi og
adferd.
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For Billingstadsletta innebærer det at området i større grad må konkurrere og være attraktiv på noen
av de samme premissene som sentrumsområdene profilerer seg på i kampen om kunder:
-

Bykvalitet: Høyere kvalitet på uterom; byromskvaliteter og parkmessig opparbeiding
Tilgjengelighet: Gode kollektiv, gang- og sykkeladkomst
Byliv: En kritisk masse av arbeidsplasser som gir grunnlag for lokalt byliv, service og
bevertning.

Dert betyr ikke at Billingstadsletta, eller andre tilsvarende områder, vil konkurrere i større grad enn i
dag med kjøpesentra eller bysentra. Detaljhandel med de varegruppene som er sentrale for
kjøpesentra og bysentra - som klær, sko, apotek, parfymeri osv – vil fortsatt skille seg fra konsepter
bygget på bil-båt-hus og hjem. Utviklingen av området vil være tydeligere på den fysiske karakter –
tetthet, parkeringsløsninger, arkitektonisk kvalitet etc - enn endringer i arealbruk. Dvs at utnyttelsen
øker ved at byggehøyder øker mens parkering på terreng og restarealer reduseres. Samtidig vil noen
av endringene være felles for alle typer handelsområder; for eksempel at andelen service/bevertning
øker mens salg av fysiske objekter reduseres (både ved flytting over til digitale kanaler og en generell
markedsmetning).
Samvirke mellom byvekstmønster, reisevaner og endringer i handelskonsept kan synes å virke i
samme retning:
-

Mer vekt på arealer til utstilling, til veiledning og service.
Gi rom for større byggehøyder for å kunne romme byvekst og finansiere vare- og
avfallshåndtering og parkering under terreng.
Større bredde på programmer / innhold for å kunne fylle arealer i bygg over andre etasjer.
Større innslag av supplerende programmer som fyller både lokalsamfunn og eksterne
kunders behov - som ulike service- / bevertningsprogrammer.

Det vil kunne resultere i at den fremtidige handelsstrukturen i regionen blir kjennetegnet av tre ulike
områdekarakterer/handelskonsepter:
-

Sentrumshandel, gaterettet eller kjøpesenter, detaljhandel, kultur, service og bevertning
Randsone, bilbasert «big boxes»/arealkrevende handel, kjøpesentra
Urbaniserte og fortettede tidligere storhandelsområde, med større variasjon i arealbruk og
mindre bilavhengighet, redusert lager og mer showroom.

Billingstadsletta er i økende grad omsluttet av et stadig tettere og mer bymessige nabolag.
Tilgjengeligheten med buss og bane er god i dag og vil bli styrket gjennom Vestkorridorutbyggingen. Samlet tilsier dette at Billingstadsletta bør igangsette en transformasjon hvor
bykvaliteter kombineres med en videreutvikling av næringsklyngens etablerte handelsnisje.
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BILLINGSTADSLETTA SOM LOKALT OG REGIONALT
HANDELSOMRÅDE
IKEA er en regional destinasjon av betydelig størrelse. Bilbutikker eller flisbutikker har også et
begrenset antall lokaliseringer i regionen og kan i alle fall sies å være målpunkter for kunder i flere
kommuner. I dag er ikke området spesielt relevant eller interessant for lokalbefolkning i de
omgivende nabolagene. Det har dels sammenheng med vareutvalget og dels med de sterke
barrierene som omgir området og ikke gjør det enkelt for gående eller syklende å bruke det. Det er
heller ikke et område som har en rolle som bindeledd og kobling mellom ulike delområder.

Ryddig fasade – menneskefiendtlig uterom

Ryddig fasade – rotete uterom

Behovet for å endre områdekarakteren på Billingstadsletta for å gi kundeopplevelsen bedre fysiske
rammer, større synergi mellom samlokalisert handelsvirksomheter og bedre tilgjengelighet for
gående, syklende og kollektivreisende er beskrevet innledningsvis. En slik utvikling innebærer også at
det skapes en mulighet for at området kan bli bedre integrert i lokalsamfunnets nettverk av
forbindelser og bli en megler mellom ulike målpunkt og attraksjoner. En høyere og mer urban
standard på området hvor de tradisjonelle virksomhetene er supplert med noe mer
service/bevertning/kaffebar/dagligvare vil også innebære at området kan få en funksjon også som et
semi-urbant møtested og nærsentrum for lokalbefolkningen. Lokalt er boligområdene dominert av
spredt forstadsbebyggelse, småhus og blokker, uten særlige tilløp til offentlige rom og sosiale
arenaer. De viktigste dagligvaretilbudene i området – Lundekroken og tidligere Smart Club – har
ingen dårlig tilgjengelighet for gående og ingen torg, plasser eller parker å tilby kunder og
lokalbefolkning.
En fortetting og bymessig opprusting av Billingstadsletta vil både kunne gi eksterne kunder og
lokalbefolkning gode offentlige uterom, samtidig som styrking av tverrforbindelsene over
Billingstadsletta kan gi bedre fotgjengerforbindelser mellom eksisterende handelstilbud og
målpunkter.
Opprusting og urbanisering av Billingstadsletta vil både kunne gjøre området mer robust overfor
endringer i handelsmønster, samtidig som det vil kunne tilføre kvaliteter og bidra til en
«byreparasjon» lokalt.
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Asker, 15.09.20
Asker kommune
Knud Askers vei 25
1383 ASKER
postmottak@asker.kommune.no
UTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 – 2032
GENERELT
Foreningen har gjennomgått forslaget til planprogram og synes at vår hovedsak, at
Asker kommune i fremtiden skal utvikle en bærekraftig sentrumsstruktur med gode
møteplasser hvor forutsetningene for å drive lønnsom handel for å dekke lokale behov
og varebehov som går utover det lokale og dagligdagse, er ivaretatt i planprogrammet.
Vi slutter oss til at strukturen bygges opp omkring Kommunesenter, Lokalsenter,
Nærsenter. Men vi stiller spørsmål ved hvor mange sentre man kan ha og med hvilken
fart nye sentre kan utvikles.
Vi er opptatt av at det enkelte senter er bærekraftig i handelssammenheng samtidig som
det er en god møteplass, at det er et fornuftig forhold mellom kundepotensialet til det
enkelte senteret og antall sentre. Sentrene må ha et omkringliggende potensial av
befolkning som naturlig vil bruke det.
Ut fra en ressursmengdebruksbetraktning som kan relateres til FNs bærekratsmål ( 11:
Bærekraftige byer og samfunn og 12: Ansvarlig forbruk og produksjon) som ligger i
bunnen for planprogrammet, bør arealbruksutviklingen i Asker forhindre
overetableringer. ABC-prisippene, ”rett virksomhet på rett sted”, inviterer til vurdering
av hvor forskjellige slags butikker/detaljhandel bør ligge.
Vi ser frem til at kommunen engasjerer seg i nær kontakt med den lokale handelens
representanter i dette temaet. Dette har vi tidligere også invitert til gjennom våre
påpekinger av ”byspredningseffekter” når kommunen i enkeltsaker har dispensert fra
bruksbestemmelsene i regulerings- og kommuneplaner.
ENKELTSAKER TIL PLANPROGRAMMET
Vi vil gjerne gå litt nærmere inn på enkelte saksområder og blant annet foreslå
suppleringer og utdypninger til planprogrammet der hvor vi ser det som ønskelig.
SENTRUMSFREMMENDE PLANRAMMER
Foreningen slutter seg til uttalelsene i planprogrammet om de overordnete rettslige
rammer som arealbruken i kommunen må bygge på for å ivareta de nasjonale føringer,
FNs bærekratsmål m. v. Det er viktig at disse overordnete føringene og forutsetningene
reflekteres på lokalt nivå med de samme sentrumsstyrkende siktemål som er
gjennomgangstonen i makroplanbestemmelsene.
Planprogrammet bør si litt nærmere og konkretisere om disse transformasjonsgrepene
fra makro til mikroplan.

FAGLIG BISTAND TIL TRANSFORMASJON FRA SAMFUNNSDELEN TIL AREALDELEN
Foreningen legger videre stor vekt på at det er samsvar mellom målsettinger og
bestemmelser i kommuneplanens Samfunnsdel og kommuneplanens Arealdel.
Bestemmelsene om arealbruken for de konkrete arealer og lokasjoner må utformes og
etterleves slik at samfunnsdelens målsettinger, ambisjoner og visjoner virkelig
realiseres når det kommer til praksis.
Det er krevende for kommunen å finne frem til arealplanbestemmelser i teorien som
rent faktisk fremmer og ivaretar Samfunnsdelens gode planer, siktemål og
forventninger. Her tenker vi spesielt på sentrumsutvikling hvor forretninger til nå har
hatt en viktig motorfunksjon. - Hvilke bestemmelser vil i praksis føre til hva? - Disse
utfordringene må kommunen løse blant annet gjennom god kommunikasjon med de
fagmiljøer som har hands on-erfaringer. For butikkfaget og sentrumsutvikling er
butikkeierne og senterdriverne viktige samtaleparter.
Vi ser frem til å videreføre et nært samarbeid og kontakt med kommunens næringssjef
når det gjelder planforhold som involverer handel slik at handelen blir et godt redskap.
EN RESTRIKTIV DISPENSASJONSVEILEDER I PLANPROGRAMMET
Det er utfordrende i praksis når enkelte tiltakshavere ikke er fornøyd med
arealbruksbestemmelsene for deres eiendommer.
Planprogrammet bør ta opp denne problemstillingen som vi har mange eksempler på
har vært aktuell i Asker. Når arealplanbestemmelsene først er vedtatt, er det viktig, men
tydeligvis krevende å sørge for at vedtatte planer gjennomføres og etterleves i konkrete
saker . Vi har fokus på at kommunen selv som saksbehandler følger opp bestemmelsene
og at private tiltakshavere gjør det.
Vi anbefaler et eget restriktivt avsnitt i planen om vilkårene for dispensasjon slik
kommunen ser det (og slik jussen er). Det vil kunne forebygge omfanget av
dispensasjonssøknader og rettsusikkerhet og gi en prosessøkonomisk gevinst både for
kommunen selv og for tiltakshavere slik at vedtatte planer blir gjennomført effektivt.
BUTIKKEIERNES OG SENTERLEDERNES TILLIT TIL PLANENE. FORUTSIGBARHET &
SIGNALEFFEKT
Planverket som ide skal også ha en normerende styrke og virkning på aktørene i
næringslivet i lokalsamfunnet. Den enkelte mulige tiltakshaver skal ideelt tenke i
planens baner og spørre: ”Hvordan skal jeg innrette meg med mine egne planer og
prosjekter innenfor det mulighetsrom som kommunen har vedtatt for min eiendom?”
For våre medlemmer er spørsmålet: Hvor skal butikkene ligge innenfor planhorisonten?
Hvor mye tør de investere innenfor denne planrammen her? Vil kalkulasjonen om
lønnsomheten som er gjort med tillit til planens holdbarhet, bli forretningsmessig
punktert fordi kommunen ikke står fast ved planen, men dispenserer og slipper
tilsvarende salgsvirksomhet i gang i naboområdet som hadde forbud mot slik
salgsvirksomhet da etableringsbeslutninger ble gjort og planene ble gjennomført.
I våre Handelsutviklingsanalyser viser vi at det i praksis gjennom lang tid har vært store
forskjeller mellom politikernes vedtak av planer om hvor handelen skal komme og hvor
handelen faktisk har kommet. Vedlegg av Analysen for handelsutviklingen fra 2009 til
2019. Den langsiktige tendensen er at sentrum taper i kampen om handelen, og de
bilbaserte næringsparkene vinner. Billingstadslettaområdet har nå 51 % av
detaljhandelen i Asker mye takke være dispensasjoner og ”se gjennom fingrene med”-

holdning. Dette gir et utrolig dårlig signal til den kjøpmann som vil satse på en
sentrumsforretning i fremtiden.
Vi foreslår at planprogrammet bør i særlig grad vektlegge tiltak som forhindrer at
detaljhandelsvekst utenfor sentrum videreføres i nye Asker.
MØTEPLASSER I SENTRUM
I arealplanprogrammet behandles møteplasser under overskriften, ”Friluftsområder”,
på s. 13, med fokus på som del av grønn struktur.
Vi tillater oss å foreslå at møteplasser som arealplantema også sees i relasjon til viktig
planelement i sentrum hvor det ikke er en grønn, men heller en steinsatt eller asfaltert
overflate som er bunnen i møteplassen. Det er gateløp, bygninger og plasser hvor folk
møtes mens de gjør sine daglige ærender som kunder, klipper håret, tar seg en kopp
kaffe, går på utstilling osv. Muligens er disse urbane møteplassene uten innslag av grønt
vel så mye brukt når folk skal være sammen og trives. Dette er møteplasser med stor
betydning også for handelen. Planprogrammet bør også ha et eget fokus på disse urbane
møteplassene som ikke alltid kommer av seg selv, men er veldig viktige i folks dagligliv.
VISJON, LANDSKAP, KULTURLANDSKAP, ATTRAKTIVITET OG MARKEDSFØRING AV
ASKERBYGDA
Asker har en visjon: ”Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig
samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet”.
Ved gjennomgang av planprogramforslagets liste over temaplaner (s. 5) savner vi en
plan med eksplisitt og samlende fokus på hvordan bygda blant annet skal presentere seg
med sitt mangfold fra ”kystlinjen og øyene, sentrene, jordene og gårdene til de dype
skogene” for å realisere dette mottoet. Utformingen av kommunens arealdeler i smått og
stort, i horisontalplanet og vertikalplanet , gir backing til eller referanse for
forretningens markedsføring og understreking av hvorfor kundene nettopp skal komme
til Asker.
Det er ganske åpent hva en slik temaplan i detalj kan og skal inneholde og hvordan den
skal vise veien fra ide til materielle vedtak for å gi virkelighet til mottoet. Men fra vår
side er det viktig at det bak de mange enkeltplaner og føringer ligger et forsøk på å
fremheve og operasjonalisere i arealplansammenheng Askers vedtatte styrke og
identitetsmarkører som ligger i Ordførerens/kommunnens vedtatte visjon:
”Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt,
raushet og nysgjerrighet.”
Vi foreslår at denne relasjonen mellom visjon og materielle vedtak også utdypes i
planprogrammet.
DIGITAL MEDVIRKNING ALENE KAN SVEKKE DELTAKERBIDRAGET
Vi tar til etterretning kommunens bekymring om at krisekommunikasjonsformen,
digital medvirkning, kan gi grunn til skepsis til at medvirkningen til planen blir god nok.
Digi-medvirkningsformen vil gå utover den kreative kommunikasjonen som fysiske
møter ofte resulterer i når kommunens fageksperter møter publikum, handelsstanden o.
a. Vi mener da ikke at det skal gjennomtvinges fysiske møter når det smittevernmessig
er utilrådelig.
Vi foreslår likevel at kommunen i denne situasjonen legger særlig vekt på raushet i valg
av strategier slik at det kan inviteres til mindre møter til gjennomgang av tema når noen

trenger det hvilket foreningen evt. vil benytte seg av som supplement til den foreslåtte
behandlingsprosessen.

AVSLUTNING
Vi ser frem til å samarbeide om og komme med innspill til en spennende planprosess for
Asker hvor man i særlig grad legger vekt på å integrere den nye delen av Askers
sentrumsstruktur i storkommunen.
Vennlig hilsen
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Jan-Fredrik Larsen, styreleder
Vedlegg: Handelsutviklingen i Asker og Bærum 2009 - 2019

Fra: Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Sendt: 07.06.2021 16:06:18
Emne: VS: Vedlegg til innspill, kommuneplanens arealdel for GBnr. 67/9 Heggedal
Vedlegg: Microsoft Word - TORP PROSJEKT .docx.pdf; GBnr. 679.jpeg; image001.png
Hei
an dere legge inn dette i sak 20 167 .

Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3lanlegger kommuneplan
Virksomhet samfunnsplanlegging
( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no

&ƌĂ͗ rvid Hopen post arvidhopen.no
^ĞŶĚƚ͗ 7. juni 2021 13 16
dŝů͗ Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien asker.kommune.no Sverre ittrup Sverre. ittrup asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ nders olbjørnsrud akolbjo online.no
ŵŶĞ͗ Vedlegg til innspill, kommuneplanens arealdel for Bnr. 67 Heggedal

Hei,

Viser til tidligere kontakt, og oversender her som PDF et vedlegg med tilhørende kartutsnitt til vårt tidligere innspill i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Arvid Hopen
Ansvarlig s¡Ner

VEDLEGG TIL INNSPILL I KOMMUNEPLANENS AREALANDEL
Vedrørende eiendommen GBnr.67/9 Torp, Heggedal.

Viser til innsendte sak som er gjort rede for den 15/4 2020, den 15/9 2020, og den 30/4 2021.
Søknaden slik den fremgår i det ovennevnte - er fyllestgjørende, og vil bli stående slik den er, men vi
ønsker at dette legges ved.
Vi ønsker at det vurderes subsidiært å regulere hele eiendommen GBnr. 67/9 til boliger, og
dette på en slik måte at det også ivaretar behovet lekeplasser og fellesområder.

FAKTA ER FØLGENDE:
Denne delen av eiendommen er på ca. 42, mål. Av dette er kun 18 mål ansett som dyrkbar jord.
Denne dyrkbare jorden har ikke har blitt holdt i hevd, og danner en sirkel rundt den del av
eiendommen som består av fjellgrunn etc. Dette gjør at en stor del av den dyrkbare jord befinner seg i
en stripe på 15 til 18 meter bredde. Av dette areal på 18 mål - er det derfor ca. 10 mål som er tilpasset
de driftsformer som nå er i jordbruket, og at dette ikke er regningssvarende er åpenbart.

Det tilstøtende område har i de siste årtier blitt omregulert og bebygd med boliger, og dette området er
blitt en attraktiv del av Asker kommune.
Det er også en frilufts-barnehage på eiendommen. Dette er et tiltak vi er positive til, og er et av de
flere forhold som tilsier at vi i samråd med kommunen - skaper en varig og bærekraftig utvikling av
dette området.

Oslo 7. juni 2021
Med vennlig hilsen,

Arvid Hopen
Ansvarlig søker

Fra: Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
Sendt: 28.06.2021 10:31:43
Emne: VS: Nærsnes 243/28 ny kommuneplan 2020-2032 Sak 20/1679
Vedlegg: image001.png
Hei til dere på postmottak
an dere arkivere denne på 20 167

Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3lanlegger kommuneplan
Virksomhet samfunnsplanlegging
( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no

&ƌĂ͗ birger samtek.no birger samtek.no
^ĞŶĚƚ͗ 23. juni 2021 17 02
dŝů͗ Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien asker.kommune.no
or. rne.Midtbo asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ Inger raff i.graff yahoo.no
ŵŶĞ͗ ærsnes 243 2 ny kommuneplan 2020-2032 Sak 20 167

or rne Midtbø

Ingeborg Fønstelien og or rne Midtbø,
eg så på nettet det nye forslaget til ny kommuneplanen for eiendommen 243 2 som unnar raff eier. Etter råd fra advokat
horkildsen, som var raffs advokat da reguleringsplanen ble laget, ble møtet med dere gjennomført 26.06.2020 der vi ba om
at ny kommuneplan av juridiske grunner burde være i samsvar med gjeldende reguleringsplan.
eg trodde vi hadde presentert planproblemet klart og forståelig og som vi fikk skryt for av or rne Midtbø.
Men dessverre synes det at ny kommuneplan blir verre for raff enn bygningsrådets løfte til raff i 1 7. Friområdet er blitt
enda større enn før og gult boligområde mellom friområdet og eksisterende boliger er ikke justert. Hvem skal bruke dette
gule arealet som tilhører 243 2
ei, vårt innspill var tilsynelatende bortkastet, men et nytt innspill fra advokaten til raff blir nok nødvendig for å vise at
gjeldende reguleringsplan bør være grunnlaget for kommuneplanen.
Mvh
Birger Rogndokken

Fra: Bjørn Walter Jensen anibjo@online.no
Til: Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no ; Postmottak Asker kommune
Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Lene Øistesø Winger Conradi Lene.Oisteso.Winger.Conradi@asker.kommune.no ; havard.vestergren@politiker.asker.no
havard.vestergren@politiker.asker.no ; Per Morstad Per.Morstad@asker.kommune.no ; Linn Tautra Grønseth
Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Sendt: 07.07.2021 14:34:04
Emne: SV: Omregulering av GBnr 80/31 til boligformål.
Vedlegg: image001.png; Regplan 80-81.pdf; IMG 20210412 0002.pdf
Hei,
Har sjekket om min søknad vedrørende omregulering av 0 31 til bolig formål er i tråd med den foreslåtte kommuneplanens
arealdel, det er den så vidt jeg kan bedømme ikke , jf vedlegg.
eg hadde i det minste regnet med å få et svar på hvorfor planen ikke ble tatt til følge. Det ble hevdet at jeg leverte inn
søknaden for sent, med det har kommet saker som er behandlet etter den fristen som ble satt av sker kommune.
I tillegg har behandlingen av kommuneplanens arealdel blitt forskjøvet fra 20 april til 22 juni.
I forbindelse med ny kommuneplan av 1 0 har sker kommune omregulert tomtene til L F område, der det kun ble
foretatt en kunngjøring i avisene om at kommuneplanen var ute til høring og utenat den enkelte tomteeier blir tilskrevet. Det
vil si at 3 byggeklare tomter ble omregulert til et L F - område jf vedlegg 2. Et system det kan stilles et stort spørsmål til,
omgjøringen har resulter i et tap på ca 5 mill kr to tomter av min arv vslaget på tomtedelingssøknaden ble gitt med
begrunnelse om at terrenget er for bratt og en opparbeidelse vei vil medføre for mye skjæring. Som tidligere leder for
Røyken Eiendom og prosjektleder for Røyken æringspark ser jeg over hode ikke noe problem opparbeidelse med adkomst
og vann og avløp til tomtene. Der forslåes at S ER OMM E avgir grunn og regulerer inn en stripeerstatning for en adkomst
til tomtene. Dette for tort og svie for måten kommunen har handtert denne saken på. Det som er bittert for undertegnede, er
at de tre oppdelte tomtene var salgbare eiendomstomter og min arv. o av tomtene ble slått sammen til 0 31 tidligere Bnr
for hoved bølet til disponentboligen for tidligere Sætre jeksfabrikk. akket være tidligere politisk velvilje ble det lagt frem
vei, vann og avløp til nåværende tomt 0 120. Den ble omregulert til boligformål og solgt. eg ber om et møte med sker
kommune for å drøfte en mulig løsning omdisponering av 0 31 til boligtomt er , da det ligger vann og avløp til tomt 0 120
som ikke er benyttet.
Svar utbedes
Med vennlig hilsen

Bjørn Walter Jensen

&ƌĂ͗ Ingeborg Fønstelien Ingeborg.Fonstelien asker.kommune.no
^ĞŶĚƚ͗ 13 pril 2021 14 31
dŝů͗ Bjørn alter ensen anibjo online.no Postmottak sker kommune
Postmottak. sker.kommune asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ havard.vestergren politiker.asker.no Per Morstad Per.Morstad asker.kommune.no Linn autra rønseth
Linn. autra. ronseth asker.kommune.no
ŵŶĞ͗ SV Omregulering av Bnr 0 31 til boligformål.
Hei igjen
ommuneplanens arealdel kommer ikke opp i formannskapet før 22.juni, se
Planen legges ut til offentlig ettersyn i etterkant av dette.

ommuneplanens arealdel

sker kommune.

Det er fint om du følger med på kommunens nettsider om det offentlige ettersynet og der ser om dine innspill er i tråd med
kommuneplanens arealdel og evt kommer med dine innspill i forbindelse med dette.

Med vennlig hilsen
Ingeborg Fønstelien
3lanlegger kommuneplan

Virksomhet samfunnsplanlegging
( 47) 66 70 00 00
ingeborg.fonstelien@asker.kommune.no
asker.kommune.no

&ƌĂ͗ Bjørn alter ensen anibjo online.no
^ĞŶĚƚ͗ 12. april 2021 22 42
dŝů͗ Postmottak sker kommune Postmottak. sker.kommune asker.kommune.no
Ingeborg.Fonstelien asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ havard.vestergren politiker.asker.no
ŵŶĞ͗ Omregulering av Bnr 0 31 til boligformål.

Ingeborg Fønstelien

Hei,
Det vises til tidligere mail korrespondanse jf vedlegg, der det er mulig å sende inn innspill når planen ligger ute til offentlig
ettersyn og foreløpig plan for dette skulle være ca 20 april.
Sender som avtalt planen inn på nytt i forkant av politisk behandling 20 april.
Har også befart stripearealet hvor det kan føres frem vei, vann og avløp til tomten. errenget relativt slakt og det vil ikke være
noe problem å fremføre ovennevnte til Bnr 31.
Håper på en rettferdig saksbehandling
Med vennlig hilsen

Bjørn Walter Jensen

Fra: Jan Erik Andreassen janera@hotmail.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 05.07.2021 11:46:09
Emne: Arealplan til kommuneplanrulleringen - Asker Kommune 2021
Vedlegg:
eg viser til innsendt forslag til kommuneplanrulleringen og mitt forslag for gården min Stokkeråsen i Bøveien 4, 13
Heggedal.
Så langt har jeg jobbet sammen med kommunens eget selskap Røyken eiendomsutvikling S skerhalvøya Eiendom S.
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il sker kommune
Vårt selskap, BOF Eiendom S, eier gnr 335 bnr 75 på ofte i sker. Eiendommen er på rundt 140 mål og er avsatt til
boligformål i dagens kommuneplan Hurum . Vi ervervet eiendommen i 2016 og er i gang med å forberede utvikling i tråd
med gjeldende kommuneplan.
Vi ble svært overrasket da vi så forslaget til ny kommuneplan arealdelen for sker der administrasjonen foreslår at hele vår
eiendom skal endre formål fra bolig til L F. Dette vil selvsagt ha dramatiske konsekvenser for oss som grunneiere, men også
for den langsiktige utvikling av ofte som et prioritert lokalsenter i sker.
ofte trenger en stabil innbyggervekst for å bli et solid og bærekraftig sted. Vi ønsker å bidra til dette gjennom utvikling av
gode boliger og et mangfoldig boligtilbud. Vi ber om at dagens reguleringsformål bolig for eiendommen videreføres også i
den nye kommuneplanen for sker.
Vedlagt finner dere en presentasjon med mer informasjon om eiendommen og planene. a gjerne kontakt for mer
informasjon eller eventuelt et møte.
Med vennlig hilsen
Ber Otto Follestad
BOF Eiendom S
bernt.otto.follestad vifiber.no
elefon 1 51 5 5
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Gnr 335/bnr 75 må videreføres til boligformål i
kommuneplanen for Asker kommune

Bolig- og stedsutvikling på Tofte

Hurum Brygge
(Anthon B Nilsen)

BOF Eiendom
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Med utviklingsprosjektet Hurum Brygge som vår nabo mot
sjøen vil «Tofte Vest» ha en betydelig innbyggervekst i årene
som kommer. Dette vil være med på å skape økonomisk
E UHNUDIWIRUÁHUHORNDOHDUEHLGVSODVVHUVDPWLGLJVRPYLRJVn
forventer at befolkningsveksten vil gi grunnlag for et bedre
kollektivtilbud med både buss og hurtigbåt.

Vår eiendom ligger nord for riksveien med meget gode sol- og
utsiktsforhold. Samtidig er eiendommen noe tilbaketrukket fra
sjøen slik at vi ikke utfordrer 100-metersbeltet.

Vi ber om at eiendommen 335/75 beholdes til boligformål i
kommuneplanen for Asker.

Vår eiendom utgjør en naturlig utvidelse av et allerede etablert
boligområde som egner seg meget godt til boligbygging.
Området benyttes i dag ikke til tur/rekreasjon. Det er helt
uforståelig at området er foreslått omgjort til LNF i forslaget til
kommuneplan.

Skal Tofte utvikle seg til et komplett og bærekraftig lokalsenter i
Asker har vi behov for en betydelig innbyggervekst.

Hurum Brygge

Vår eiendom utgjør en naturlig utvidelse av et allerede etablert
boligområde. Det er derfor helt uforståelig at området er
foreslått omgjort til LNF i forslaget til kommuneplan.

Engasjementet for utvikling av Tofte er langsiktig og vi vil bruke
god tid for å sikre at en fremtidig utvikling av eiendommen
både er miljømessig bærekraftig og ikke minst bidrar til god
stedsutvikling på Tofte.

BOF eiendom kjøpte eiendommen i 2016 og har frem til nå
gjennomført forstudier og inngått avtale med eiendomsutvikler.

Eiendommen er på rundt 140 mål og representerer et betydelig
utviklingspotensial for Tofte.

BOF eiendom AS eier eiendommen 335/75 på Tofte.
Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan.

Bakgrunn

Vår eiendom
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Finansavisen 18. juni 2021
forteller om enorm interesse for
naboprosjektet Hurum Brygge.
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I gjeldende kommuneplan er
eiendommen avsatt til boligformål

Gjeldende kommuneplan:

...mens dette området nå er
foreslått til boligformål

I det nye forslaget er formålet
endret fra bolig til LNF

Administrasjonens nye forslag:

Uforståelig forslag til endring i ny
kommuneplan for Asker
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NB! Enkel
prinsippskisse

meter

100

0

(strandlinjen)

335/75

meter

500

Vår eiendom har svært gode
sol- og utsiktsforhold og
ligger samtidig utenfor
100-metersbeltet
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Vi ber om at gnr 335/bnr 75 videreføres til boligformål i kommuneplanen
for Asker kommune.

Typoligi, utnyttelse og antall enheter vil fremkomme senere i prosessen.

Eiendommen er på rundt 140 mål.

Vår timeplan tilsier at formelt planinitiativ vil tas vinteren 2022.

Vi er langsiktige og vil bruke god tid på planlegging og involvering.

Grunneier har sterk lokal forankring og ønsker å bidra til en miljømessig og
økonomisk bærekraftig utvikling av Tofte.

Vi har i mange år forberedt utvikling av eiendommen basert på gjeldende
kommuneplan og lovlig fattede vedtak i Hurum kommune.

Oppsummert
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Telefon: 991 515 95

v/Bernt Otto Follestad

BOF Eiendom AS

Dato:

13.08.2021

Kommuneplanens arealdel - Informasjon til politikere i Asker kommune fra
Vestre Viken HF
Til:
Fra:

Medlemmer i formannskapet og gruppeledere i kommunestyret
Vestre Viken HF

Politisk ledelse i Asker kommune skal gjennomføre førstegangsbehandling av kommuneplanens
arealdel den 21. september 2021. I den forbindelse ønsker Vestre Viken HF å informere om
hvordan vi ser på etterbruken av Blakstad sykehus.

Bakgrunn

Vestre Viken HF eier og driver Blakstad sykehus. I innspillet til kommuneplanens samfunnsdel
informerte Vestre Viken HF om at nytt sykehus i Drammen skal overta funksjonene til
eksisterende Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Byggearbeidene på det nye sykehuset er
kommet langt. Planlagt ferdigstillelse av det nye sykehuset er i 2025.
For Vestre Viken HF er det viktig at etterbruken av eiendommen på Blakstad er planlagt best
mulig. Derfor har vi levert innspill i form av en mulighetsanalyse av eiendommen samt
høringsinnspill i planarbeidet. Høringsinnspillet til arealdelen viser at eiendommen kan bidra til
å realisere mål i Askers kommuneplan (samfunnsdelen).
For Vestre Viken HF er det viktig å understreke at gevinstene av avhendingen av Blakstad går
uavkortet til vedlikehold og reinvestering i våre sykehus. For innbyggerne i Asker handler det
både om Bærum sykehus, Drammen sykehus og tilbud for voksne og barn innen lokalt tilbud for
psykisk helse og rus.

Anbefaling

I forslaget til kommuneplanens arealdel legges det opp til at hovedformålet for Blakstad etter
2025 vil være boligformål. Dette samsvarer godt med det som er vist i en tidligere
mulighetsstudie. Det er en hel del eksisterende bebyggelse på Blakstad som er godt egnet til
boligformål, og dette kan suppleres med ytterligere bebyggelse. Vårt råd vil være å ikke fastlegge
detaljert utnyttelsesgrad i kommuneplanen nå, men heller ta stilling til dette i neste
planleggingsfase. Dette for å gi tid til å skape gode løsninger i dialog mellom Vestre Viken HF og
kommunen.
Vestre Viken HF er opptatt av at arbeidet med ombygging og utvikling av eksisterende
bevaringsverdige bygg kan starte så fort som mulig etter at vi flytter ut i 2025. Dersom
bygningene står tomme over lengre tid vil det kunne påføre bygningsmassen uopprettelig skade.
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Dette kan få konsekvenser både for bygningenes bevaringsverdi og for eiendommens
økonomiske verdi. I tillegg vil det være uheldig for nærmiljøet at disse bygningene står tomme.
Dette har vi blant annet erfaringer med fra det nedlagte sykehuset i Lier.
I dagens forslag til kommuneplan er avsatte utbyggingsområder i gjeldende reguleringsplan for
Blakstad fjernet. Hvis det er ønsker om å tilrettelegge muligheten for andre formål i tillegg til
boliger, anbefaler Vestre Viken HF at utbyggingsområdet innenfor gjeldende reguleringsplan
videreføres i kommuneplanen. Dette vil gi mer fleksible rammer og et godt grunnlag for å
utforske Blakstadområ dets mulighetsrom i neste planfase på en måte som ivaretar behovene
både til kommunen og Vestre Viken HF.
I høringsuttalelsen til planprogrammet til kommuneplanens arealdel anbefaler Vestre Viken at
utviklingen av Blakstad baseres på stedets unike kvaliteter og identitet, og viser hva bærekraftig
områdeutvikling betyr i praksis. Vi foreslår å etablere et samarbeid mellom Asker kommune og
Vestre Viken HF om å utvikle et felles strategisk konsept for en optimal områdeutvikling av
Blakstad. Forhold som kan være særlig viktig å fokusere på i en videre samarbeidsprosess er:
x

Utgangspunktet er at områdeutviklingen på Blakstad styrker og bygger opp om Vettre som
nærsenteret, Vollen som lokalsenteret og Asker sentrum som kommunesenteret.

x

Videreforedling av den bevaringsverdige bygningsmasse til boliger og nybygging av boliger
rettet mot befolkningsgrupper i hele livsløpet.

x

Utvikle et helhetlig konsept for grønn mobilitet som bygger opp om både reduksjon i
transportbehov, kollektivtransport, delingsløsninger og styrking av mobilitetspunkter.
Mobilitetsløsninger som er helsefremmende (som gåing, sykling) er spesielt relevant å
integrere i områdeutviklingen.

x

Videreutvikle Blakstad som et attraktivt rekreasjonsområde med både skog, turstier,
frukthager, fjord og elv. For eksempel tilrettelegge for utvikling av lokale løsninger for
dyrking som fremmer et sosialt fellesskap, og som samtidig bygger opp om Blakstad sykehus
sin historiske tilknytning til jordbruk.

Vestre Viken stiller også gjerne i samtaler og møter med politikere frem mot behandlingen hvis
det er behov for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med Klinikkdirektør Narve Furnes, telefon
48004945, e-post: narve.furnes@vestreviken.no
Vennlig hilsen
Vestre Viken HF
Lisbeth Sommervoll
Administrerende Direktør
Vedlegg:
-

Vestre Vikens innspill til planprogram for arealdelen av Askers kommuneplan 2020-2032,
datert 14.09.2020.
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Høringsuttalelse til planprogrammet for arealdelen av Askers
kommuneplan 2020-2032
Innledning
Vestre Viken HF eier og driver Blakstad sykehus. I innspill, datert 20.3.2019, til arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel informerte Vestre Viken HF om at nytt sykehus i Drammen skal
overta funksjonene til eksisterende Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Byggearbeidene på det
nye sykehuset er i gang. Planlagt ferdigstillelse av det nye sykehuset er i 2025. For Vestre Viken HF er
det derfor viktig at eiendommen på Blakstad da kan utnyttes til andre formål.
Vestre Viken HF ser det som særlig viktig at den fremtidige utnyttelsen av eiendommen bidrar til å
realisere mål i Askers kommuneplan. Samtidig skal Vestre Viken HF realisere gevinster som bidrar til
å sikre et godt helsetilbud for innbyggerne i foretakets ansvarsområde.
På denne bakgrunn gis en høringsuttalelse til foreliggende planprogram for å formidle hva som er
Vestre Viken HF sitt utgangspunkt for den videre utviklingen av Blakstadområdet.

Blakstad – en viktig mulighet for bærekraftig omstilling i praksis
Kommuneplanens samfunnsdel (2020-2032) 09.06.20 har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal utgjøre
det overordnede rammeverket for Askers utvikling. Foreliggende forslag til planprogram for
kommuneplanens arealdel angir samfunnsdelens føringer for arealdelen, definert som prinsipper for
utvikling av Asker kommune. Vi oppfatter at dette også skal prege realisering av de seks prioriterte
mål for Askersamfunnet:
x
x
x
x
x
x

God helse
God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene (omstilling til lavutslippssamfunnet som felles rammebetingelse)
Samarbeid om å nå Asker kommunes mål

Vi registrer med stor interesse at Asker i kommunestyret 28.01.20 vedtok en partnerskapsavtale for
videreføring av FutureBuilt-programmet 2021-2030. Fokus er bærekraftig bygg og områdeutvikling
gjennom ambisiøse forbildeprosjekter, noe som vi anser som svært relevant for utviklingen av
Blakstad. Asker kommunes helhetlige arbeid over tid med å bygge en kultur for innovasjon, er også et
viktig utgangspunkt for samarbeid om bærekraftig områdeutvikling.
Vestre Viken HF vurderer det som viktig å legge til grunn at den videre utviklingen av
Blakstadområdet kan vise hva bærekraftig områdeutvikling betyr i praksis. Som helseforetak er det
grunnleggende å vektlegge at framtidig områdeutvikling bygger opp under forebyggende
helsearbeid. God helse skapes innenfor rammene av den enkeltes hverdagsliv, i nærmiljøet der folk
bor. Samtidig er det sterke sammenhenger mellom helse- og klima-/miljørelaterte utfordringer. For
eksempel vil potensialet for redusert transportbehov og redusert bruk av bil (og utslippsreduksjoner)
ligge i et bevisst grep om mobilitetsløsningene, samt tilrettelegging for gode nærmiljø- og
bokvaliteter og aktivering av uterom og fellesarealer.

De mange kvaliteter som Blakstadområdet har representerer etter vår vurdering et betydelig
potensial for både framtidsrettet og innovativ områdeutvikling. En utvikling av Blakstad til et
attraktivt bomiljø med plass til mennesker med ulike behov og i ulike faser av livet, kan være et viktig
bidrag til å dekke kommunens boligbehov. For å få til en helhetlig sosial bærekraftig områdeutvikling
som gir attraktive og helsefremmende boområder, er det også behov for å utvikle mer innovative
boligkonsepter.
En viktig rammebetingelse for Vestre Viken HF er samtidig å sikre en bærekraftig foretaksøkonomi.
En realisering av eiendomsverdien på Blakstad på sikt, vil være et viktig økonomisk bidrag for å oppnå
en robust helsemessig infrastruktur og et godt helsetilbud i regionen.

Godt samarbeid legger grunnlag for et helhetlig konsept
Vår vurdering er at Blakstadområdet har så mange kvaliteter at det er lett å fortape seg i de
muligheter dette gir. Vi oppfatter imidlertid at kommuneplanens arealdel (gjennom plankart,
bestemmelser og retningslinjer) først og fremst avklarer rammer for videre konseptutvikling som
igjen gir grunnlag for mer detaljert planlegging (regulering) og prosjektering. Vår vurdering er at det
er svært viktig at rammene som fastsettes i kommuneplanen gir gode betingelser for en slik trinnvis
avklaring. Vi har sterk tro på at robuste rammer med nødvendig fleksibilitet i arealdelen, vil gi det
beste grunnlag for å utforske og utnytte Blakstadområdets mulighetsrom på en måte som ivaretar
både kommunens og Vestre Vikens behov.
I første omgang vurderer vi det som særlig viktig at de rammer som legges i kommuneplanens
arealdel gir nødvendig forutsigbarhet og fleksibilitet for en slik prosess. Samtidig vil det kreve
samarbeid og gode prosesser for å forløse områdets potensial. Forhold som vi vurderer som særlig
viktig å fokusere på i en videre utviklingsprosess er:
x

Asker har i dag har store utviklingsområder utenfor de prioriterte vekstområdene der ikke alle
har forutsetninger for en bærekraftig utvikling. Samtidig oppfatter vi at det for Asker kommune
er viktig å stimulere til nye boformer og bofellesskap med stor grad av lokale kvaliteter og en
sterk forbyggende profil. Blakstadområdet har mange kvaliteter og utgjør en unik ressurs å
foredle videre for å imøtegå kommunens behov.

x

Framtidig område- og boligutvikling må forholde seg til de føringer som er lagt for
senterstrukturen i Asker kommuner (kommunesenter, lokalsentre, nærsentre). Dette kan kreve
utvikling av både innovative og kostnadseffektive grep som bygger opp under samspillet med
prioriterte sentra. For Blakstad vil et tilpasset samspill med både Asker sentrum
(kommunesenter), Vollen (lokalsenter) og Vettre (nærsenter) være viktig.

x

Det er utfordringer knyttet til å utvikle velfungerende og miljøvennlige mobilitetsløsninger for
nye Asker. For Blakstad er det behov for å utvikle et konsept som bygger opp under både
reduksjon i transportbehov, kollektive løsninger (inkl. båt), delingsløsninger og at
mobilitets(knute)punkter styrkes. Mobilitetsløsninger som er helsefremmende (som gåing,
sykling) er spesielt relevant å integrere i områdeutviklingen.

x

Når det gjelder bygningsmasse ligger det et stort potensial i å bygge videre på Blakstads unike
kvaliteter. Områdets verneverdige bygg og øvrige kulturminner er med å gi stedet identitet. De
vakre omgivelsene med både skog, turstier, frukthager, fjord og elv, gjør Blakstad til et attraktivt
rekreasjonsområde. Historien til Blakstad sykehus er knyttet tett sammen med områdets
jordbrukshistorie. Dette kan legge grunnlag for å utvikle lokale og kortreiste løsninger for
dyrkning som samtidig kan bygge opp om et sosialt fellesskap.

x

Det kan også være et potensial for etablering av både kostnadseffektivt og bærekraftig/robust
infrastruktur (teknisk, digital, sosial mv). Samtidig kan dette kreve en gjennomtenkt organisering
og finansiering for å få ønskede synergieffekter.

Utviklingen av Blakstad bør med dette bygge på et helhetlig rammeverk (konsept) som sikrer bred
måloppnåelse, og kanskje spesielt med hensyn til FNs bærekraftsmål forankret i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi anser det som viktig at kommunen og Vestre Viken HF samarbeider om å utvikle et
felles helhetlig konsept for området. Dette kan fange opp kompleksiteten i områdeutviklingen, bidra
til synergieffekter, bedre koordinering og styrke kvaliteter på enkeltdeler. Særlig for en
områdeutvikling av Blakstads størrelse og med et ambisjonsnivå som skissert, er dette spesielt viktig.
For å sikre dette vurderer vi det som avgjørende å gjennomføre en utviklingsprosess for området i
samarbeid med Asker kommune som sikrer nødvendige konseptuelle avklaringer (innhold, fysisk,
digital, organisatorisk, finansielt mv). Dette vil samtidig bidra til å etablere en nødvendig
forutsigbarhet for realisering av Vestre Vikens eiendomsverdier.

Videre dialog
For å tilrettelegge for en optimal områdeutvikling for Blakstad, foreslår vi at det så snart
planprogrammet er fastlagt etableres en god dialog mellom Asker kommune og Vestre Viken HF.
Vi har stor tro på at det gjennom en god dialog i den videre planavklaringen, vil etableres det beste
grunnlag for et strategisk hovedgrep (helhetlig konsept) for Blakstadområdet. Fra vår side vil det
også være avgjørende at gjennomføringsstrategier, inkludert avtalemessig og økonomiske
avklaringer, utvikles parallelt og integrert med det helhetlige konseptet. På den måten kan vi få til
hovedgrep som ikke bare har nødvendig reguleringsmessige rammer, men også legger et godt
grunnlag for gjennomføring i praksis.
Vi vil derfor foreslå at det i løpet av høsten 2020 legges opp til innledende møte for å konkretisere
hvordan en videre samarbeidsprosess skal legges opp. Selv om det kan virke lenge til 2025, er det i
fasen 2020-22 at det er størst mulighet for både å utforske og legge grunnlag for å utnytte Blakstads
potensial.
Vestre Viken vil derfor ta et initiativ til et slikt møte og ser fram til et spennende og viktig samarbeid
med Asker kommune.
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ƉůĂŶĂǀĚĞůŝŶŐ͕ŝŐũĞŶ͊
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ĞŶĚƌŝŶŐĞƌŝƉůĂŶ͘

sŝŚĊƉĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶƐƉŽůŝƚŝŬĞƌĞƐĞƌďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĊďĞŚĂŶĚůĞĚĞŶŶĞƐĂŬĞŶƐŽŵĚĞůĂǀŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ͕ŽŐĂǀƐůƵƚƚĞĞŶŽǀĞƌϭϵĊƌůĂŶŐƌĊĚĞƌĞƚƚƐďĞŐƌĞŶƐŶŝŶŐƉĊ
ĞŶĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬďŽůŝŐĞŝĞŶĚŽŵŝĞŶĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬŬŽŵŵƵŶĞĊďŽŝ͊
Vedlagt følger brev med oppsummering som vi har fått profesjonelt utarbeidet, med håp om at administrasjonen tar eiendommen til reell
vurdering i kommuneplanen nå i 2021.
ƌĚĞƚƐƉƆƌƐŵĊů͕ƚĂŐũĞƌŶĞŬŽŶƚĂŬƚ͘͘͘
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VEDR. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - GNR/BNR 40/1795 – ASKER KOMMUNE

1. INNLEDNING – BAKRUNNEN FOR HENVENDELSE
Det vises til pågående arbeid med kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2022 – 2034.
Til varsel om oppstart i mai 2020 ble det informert om fristen for å komme med innspill til arealdelen.
Denne ble satt til 15.09.2020. Eier av Ottes Vei 7, Øyvind Moen, kom i den forbindelse med innspill/forslag
til arealdisponering/omdisponering av eiendommen Gnr/Bnr 40/1795 på Nesøya.
Eiendommen er i dag avsatt til grønnstruktur i gjeldende kommuneplan og til friområde i reguleringsplan,
ref. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for østre vei – storengveien, gnr. 40 bnr. 104 m.fl.
Sistnevnte plan ble vedtatt i 2005.
Nåværende og tidligere eiere av eiendommen har tidligere forsøkt å få gjennomført en overføring av
eiendommen, til kommunalt eierskap. Enten i form av minnelig avtale eller ekspropriasjon. Dette har blitt
avvist fra kommunen.
På bakgrunn av dette, har det over en lengre periode vært ønskelig å få endret arealstatus for hele eller
deler av eiendommen, fra friområde, til boligformål.
I juni 2021 ble kommunedirektørens forslag til ny arealdel gjort tilgjengelig for politikerne og innbyggerne. I
den forbindelse ble også kommentarene og kommunedirektørens konklusjoner til innspill til arealdelen
publisert. For ovennevnte eiendom fremgår kommunedirektørens kommentarer og konklusjon til innsendte
innspill i vedlegg 26.
Eier av Gnr/Bnr 40/1795 har gjennomgått kommunedirektørens kommentarer og er sterkt uenig i de
begrunnelser og konklusjoner som fremgår. Advokatfirmaet Bing Hodneland er på bakgrunn av dette blitt
bedt om å bistå i forbindelse med en tilbakemelding til kommunen.
Vår klient er godt kjent med den videre prosessen for kommuneplanen, herunder førstegangs behandling
og offentlig ettersyn. Basert på kommunens konklusjoner i kommentarene til innspillene, finner vår klient
det samtidig helt nødvendig med en tilbakemelding allerede nå.
I det videre vil kommunens kommentarer til innspillene kommenteres kort og det vil redegjøres for hvorfor
kommunens fremstilling av de faktiske forhold og konklusjoner ikke blir riktig.
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2. KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER OG KONKLUSJON TIL INNSPILL
I kommunens forslag til arealdelen anbefaler administrasjonen en videreføring av arealformål
blågrønnstruktur for den aktuelle eiendom. Som begrunnelse for administrasjonens anbefaling vises det til
at:
Kommunedirektøren foreslår ikke å innarbeide forslag om å endre fra blågrønnstruktur til
boligformål. Området er nylig regulert, og friområdet har vært en forutsetning for
boligutbyggingen på området som skulle betjene denne delen av Nesøya. Dette er ikke
gjennomført, og kommunedirektøren er positiv til å gå i vurdere dialog med eier. Dette er
ikke et tema i kommuneplanen, men må vurderes separat ev. som en endring av
reguleringsplanen.
Det er flere forhold i begrunnelsen vår klient reagerer på. Administrasjonen viser til at området nylig er
regulert. Dette er direkte feil. Aktuelle eiendom ble endret fra arealformål bolig til grønnstruktur i
kommuneplanen for 2002. Arealformålet ble fulgt opp i pågående reguleringsplan for området. Denne ble
vedtatt i 2005. Planen er ikke vedtatt nylig.
Reguleringsplanen har nå vært gjeldende i 16 år, men uten at arealformålet har hatt en funksjon i tråd
med kommunens utgangspunkt tilbake på vedtakstidspunktet.
Som tidligere påpekt av vår klient, har naboer eller omkringliggende miljø aldri hatt noen mulighet for
opphold, lek eller rekreasjon på området. Arealet har vært i privat eie, slik at rettsvirkningene av
arealformålet, offentlig friområde, først ville blitt en realitet ved kommunal overtakelse. Dette enten i form
av minnelig avtale eller ekspropriasjon. Kommunens mulighet/frist for å ekspropriere arealet etter reglene i
Plan- og bygningsloven er også oversittet.
Etter vedtakelsen av planen har kommunen vist lite eller ingen interesse for arealet. Arealet, som en
nødvendig støttefunksjon i forbindelse med utbygging i området, har aldri vært et tema.
Når kommunen i den sammenheng, 16 år etter, viser til at friområdet har vært en forutsetning for
boligutbyggingen i området, mangler dette en realitet rent planfaglig.
Til dette vil vår klient vise til at det i planprosessen ble drøftet og vurdert om det skulle knyttes
rekkefølgekrav til friområdet. Dette slik at boligbyggingen i området forutsatte opparbeidelse av arealet.
Rekkefølgekrav for blant annet F1 ble også utgangspunktet ved første gangs behandling av planen.
Ved kommunens 2. gangs behandling ble kravet foreslått tatt ut. Dette ble også vedtatt av bygningsrådet
og ved kommunestyrets endelig vedtak. Vi viser i denne sammenheng til brev sendt utvalgte grunneiere
med dato 18.11.2002. Beslutningen om å ta ut kravene til opparbeidelse av området skjer blant annet
etter at Nesøya Østre Vel bekreftet at allmennheten og boligeierne i området hadde fri tilgang til deres
areal på den øste delen av Nesøya. Områdene omfattet blant annet flere arealer ved sjøen, lekeplasser
og tennisbane. Rådmannens saksfremlegg til kommunestyret 08.08.2003 oppsummerer dette som;
«Etter rådmannens vurdering er behovet for friområder, tilgjengelig for lokalbefolkningen, tilfredsstillende
dekket av vellets 6 eksisterende felles strandparseller».
Det må dermed legges til grunn at rekkefølgebestemmelser med opparbeidelse som milepæl for videre
utbygging ikke var nødvendig. Etterfølgende historikk har også bekreftet nettopp dette. Området har blitt
liggende uberørt siden vedtakelsen av planen. Hverken omkringliggende miljø/nabolag eller kommunen
har etterlyst eller initiert noen opparbeidelse av arealene. Behovet har dermed aldri aktualisert seg.
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Når kommunedirektøren viser til at området har vært en forutsetning for boligutbyggingen, er det mulig
dette har vært kommunens intensjon ved planens tilblivelse. Det blir derimot helt feil å vise til dette nå 16
år etter når området i all hovedsak er ferdig utbygget, uten muligheter for omfattende utbygginger eller
fortettinger.
Vi registrerer i denne sammenheng at kommunedirektøren viser til at hverken overtakelse eller
opparbeidelse av arealet er gjennomført, men at man i utgangspunktet er positive til en dialog med eier.
Etter kommunedirektørens vurdering er denne type prosesser imidlertid ikke et tema i kommuneplanen.
Vurderingen og begrunnelsen mangler planfaglig forankring. Endring av det aktuelle arealet, fra
boligformål til grønnstruktur, var et sentralt tema for kommuneplanen i 2002. Det ble da vurdert som viktig
at området inneholdt arealer for lek og rekreasjon. Når dette snart 20 år etter viser seg ikke å være en
realitet, kan vår klient vanskelig se at forholdet ikke er et tema i forbindelse med
kommuneplanbehandlingen i 2021. Foreslåtte og gjeldene arealdisponering har vist seg å være
upresis/feil. Det er da naturlig å vurdere dette på nytt og da med henvisninger til historikk og arealets
fravær av aktualitet som friområde.
Når kommunen endelig viser til at man er positive til en dialog, vil vi videre presisere at vår klient senest
den 14.01.2020 sendte brev til Asker kommune der det anmodes om et møte. Dette for å diskutere
alternative løsninger/muligheter for arealet. Anmodningen om møte ble ikke tatt til følge av kommunen og
det henvises igjen i all hovedsak til arealets betydning for utbyggingen av området. Vi viser i denne
sammenheng til kommunens brev datert 10.07.2020.
Vi registrerer at kommunen i brevet blant annet viser til naboenes kommentarer til reguleringssak på
naboeiendommen. Kommentarene fra naboene var den gang (2019) negative til en omregulering av
naboeiendommen, som omfatter deler av det samme friområdet. Til dette vil vi presisere at naboene aldri
har hatt noen berettiget forventning om å disponere arealet. Området er og har alltid vært i privat eie.
Negative holdninger/utgangspunkter til eventuelle omdisponeringer av arealet til boligbebyggelse blant
naboer vil derimot være et generelt argument som må vurderes på lik linje med øvrige innspill i en
kommuneplan. Naboenes argumentasjon må da begrenses til dette og ikke til argumenter om områdets
funksjon som friområde og nåværende bruk av dette.
3. AVSLUTNING – VIDERE PROSESS
På bakgrunn av ovennevnte kan vi ikke se at Asker kommune har foretatt en planfaglig forsvarlig
vurdering av de innspill og ønsker om endringer vår klient har fremmet. Dersom Asker kommune mot
formodning opprettholder konklusjonen, ber vi om en utførlig tilbakemelding der begrunnelsen for å
opprettholde området som grøntstruktur i kommuneplanen, forankres etter gyldige, relevante planfaglige
argumenter.
Som kommunen kjenner til, ønsker vår klient i utgangspunktet at hele eiendommen tilbakeføres til
boligformål. I tidligere møte med kommunen har det samtidig vært diskutert delvis tilbakeføring. Dette slik
at deler av området F1, forblir grønnstruktur og der deler av området avsettes til bolig og overføres til
tilstøtende eiendom, gnr/bnr. 40/423, Ottes vei 7.
En delvis omdisponering vil kunne gi en fornuftig arealdisponering der det for fremtiden kan vurderes
opparbeidelse av friområdet, i tråd med opprinnelige meny og intensjon. Formålet i gammel kommuneplan
og gjeldende reguleringsplan vil da opprettholdes og begrenses til en nedjustering i areal. Alt i alt fremstår
dette som en fornuftig arealdisponering når historikk, herunder kommunens aktivitet som
reguleringsmyndighet, vurderes samlet.
Vi ber kommunedirektøren foreta en ny planfaglig vurdering av forholdende på eiendommen.
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Dersom det er spørsmål til ovennevnte eller behov for øvrige avklaringer er det bare å ta kontakt.
Med hilsen
Bing Hodneland advokatselskap DA

Greipsland
Erik Gre
eipsl
sland
sl
Senioradvokat
egr@binghodneland.no
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Asker, 7 september 2021
Til Asker kommune

Gamle Heggedalsvei 45, gbnr 78/15
Vedrørende kommunedirektørens vurdering av innspill til kommuneplans arealdel 2022-2034
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Sagen Eiendom AS, Strøket 6, 1383 Asker
Kontaktperson: Marius Sagen, E-post: marius@sageneiendom.no

Innspill til boligfortetting i prioritert vekstområde i Heggedal
'HWYLVHVWLODUHDOLQQVSLOOIRU*DPOH+HJJHGDOVYHL(LHQGRPPHQOLJJHUVHQWUDOWL+HJJHGDOFD
PHWHUIUD+HJJHGDOVWDVMRQLXPLGGHOEDUQćUKHWWLOKDQGHOVRJVHUYLFHWLOEXGRJLQQHQIRU
SODQIRUVODJHWVSULRULWHUWHVDPWVHQWUDOHYHNVWRPUnGH3ODQLQQVSLOOHWYLVHUFDQ\HPLQGUH
EROLJHUPHGSDUNHULQJXQGHUWHUUHQJ'HQ\HEROLJHQHYLOLKRYHGVDNKHQYHQGHVHJPRW
IĈUVWHJDQJVHWDEOHUHUHHQVOLJHRJODYWOĈQQHGHJUXSSHUGHWHUPDQJOHQGHERWLOEXGWLOLNRPPXQHQ

,NRPPXQHSODQIRUVODJHWVGRNXPHQWHUHULQQVSLOOHWJLWWMRXUQDOQXPPHU.RPPXQDOGLUHNWĈUHQV
NRPPHQWDUWLOLQQVSLOOHWO\GHUďKommunedirektøren foreslår å opprettholde feltet til boligformål. Området
er en del av et kulturhistorisk miljø og foreslåtte utnyttelse med høyhus er ikke tilpasset dette og kan ikke
anbefales. Feltet ligger inne med feltnavn HV3».

6OLNYLVHUGHWHULQQVSLOOHWLWUnGPHGLQWHQVMRQHQHLNRPPXQHSODQHQ(WWHUVRPHLHQGRPPHQHU
YXUGHUWVRPHJQHWIRUXWE\JJLQJLNRPPXQHSODQVDPPHQKHQJRJGHQOLJJHULQQHQIRUSULRULWHUW
YHNVWRPUnGHEĈUGHQE\JJHVXWPHGKĈ\XWQ\WWHOVH
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Forutsigbarhet i dialog med kommunen
)RUXWIRULQQVSLOOHWEOHGHWEODQWDQQHWLQQKHQWHWHQNXOWXUPLQQHYXUGHULQJIUDNRPPXQHQ 1RWDWHW
KDULNNHUHIQUPHQOLJJHULVDNVDUNLYHWSnJEQU 'HQQHNRQNOXGHUWHPHGDWVWHGHWRJE\JQLQJHQH
LNNHKDUNXOWXUPLQQHYHUGLVRPWLOVLHUDWQRHPnEHYDUHVLIRUELQGHOVHPHGHQXWE\JJLQJ6WĈUUH
WUćURJDQGUHKDJHHOHPHQWHUEĈUEHYDUHVKYLVPXOLJ3nEDNJUXQQDYGHWWHEOHSODQLQQVSLOO
XWDUEHLGHW'HWHUGHUIRURYHUUDVNHQGHDWGHWHUKHOWDQGUHIRUKROGVRPKDUYćUWYHNWODJWL
NRPPXQHGLUHNWĈUHQVYXUGHULQJHQQGHWVRPHUNRPPXQLVHUWLGLDORJHQPHGNRPPXQHQ


Vurdering av kulturminner / kulturmiljø
.XOWXUPLMOĈ1DYQ+HJJHGDOVNOHLYDP6FKDXOXQGVJUDQLWWEUXGGEROLJHU9HUQHNODVVH%
ďDel av gamle Heggedalsvei - bratt bakke fra Heggedal Stasjon opp mot Skjellestadgårdene. Karakteristisk eldre
veifar. Miljøet har høy sjeldenhetsverdi i Asker sammenheng både når det gjelder natur, næring (steinbrudd) og
veiens karakter. Det siste førte til at en ny trase ble bygd. Dette veistykket har med sine omgivelser,
granittbruddet og noen tidstypiske bolighus bevart et preg fra de første 10-åra av 1900-t. Et særpreget område
som fremdeles forteller noe om ei tidstypisk næring som er sjelden i Asker og om eldre arbeids- og boforhold.»
,QQVSLOOHWYLVHUQ\EHE\JJHOVHVRPHUSODVVHUWLQQWUXNNHWSnWRPWHQRJVRPLNNHOLJJHUL
WLONQ\WQLQJWLOYHLIDUHW,LQQVSLOOHWIRUEOLUYHLIDUHWNOHLYDRJEHNNHQXUĈUW$WNRPVWYHLHUWHQNWOĈIWHW
RYHUGHWJDPOHYHLIDUHWRJYLOLNNHHQGUHGHWWHPLOMĈHW'HWHURJVnDQGUHDOWHUQDWLYHUIRUDGNRPVW
9HLIDUHWKDULVHQHUHWLGEOLWWDVIDOWHUWRJIXQJHUHUVRPJDQJRJV\NNHOYHLIUD6NMHOOHVWDGWLO
VHQWUXP.XQJDQJYHLHUIUDGHQIRUHVOnWWHEHE\JJHOVHQWHQNHVWLONQ\WWHWYHLIDUHW%nGHKRYHGKXVHW
RJXWKXVHWHUDYVYćUWGnUOLJIRUIDWQLQJRJLNNHHJQHWWLOnEHYDUH.RPPXQHQKDUDOOHUHGHEHIDUW
HLHQGRPPHQRJNRQNOXGHUWPHGDWKXVHQHEĈUULYHV(LHQGRPPHQKDUIRUĈYULJLQJHQNQ\WQLQJWLO
VWHLQEUXGGHWVRPQHYQHV
9LPHQHUYLGHUHYXUGHULQJHURJWLOSDVQLQJHUWLONXOWXUPLOMĈYLOYćUHHQGHODY
UHJXOHULQJVSODQDUEHLGHWKYRUHQUHNNHIRUKROGYLOXWUHGHVQćUPHUH


Innspill i tråd med kommuneplanforslagets intensjoner
9HNVWLSHUVRQWUDQVSRUWHQVNDOL$VNHUVNMHJMHQQRPNROOHNWLYWUDQVSRUWV\NNHORJJDQJH'HQ
IRUHVOnWWHXWE\JJLQJHQHUVYćUWNROOHNWLYQćURJYLOELGUDWLOnRSSI\OOHPnOHWRPDWQ\HEROLJHUL
OLWHQJUDGELGUDUWLODWELOWUDILNNHQĈNHU'HWHUDOOHUHGHHWDEOHUWDVIDOWHUWJDQJRJV\NNHOYHL
JMHQQRPHLHQGRPPHQRJQHGWLO+HJJHGDOWRJVWDVMRQRJVHQWUXP

$VNHUNRPPXQHVNDOWLOUHWWHOHJJHIRUHQYDULHUWEROLJVDPPHQVHWQLQJVRPELGUDUWLOJRGHRJ
DWWUDNWLYHERPLOMĈHURJLYDUHWDUEROLJVRVLDOHKHQV\Q$OOHLQQE\JJHUHVNDOKDWLOJDQJWLOWU\JJH
EROLJHUWLOHQRYHUNRPPHOLJSULV'HQ\HEROLJHQHLGHQIRUHVOnWWHXWE\JJLQJHQYLOELGUDWLODWGHW
E\JJHVIOHUHEROLJHUVRPHJQHUVHJIRUIĈUVWHJDQJVHWDEOHUHUHHQSHUVRQVKXVKROGQLQJHURJIRON
PHGYDQOLJHLQQWHNWHUKYLONHWHUHQPDQJHOL$VNHULGDJ

(WGHOPnOHUEćUHNUDIWLJHRJVDPRUGQHGHEROLJDUHDORJWUDQVSRUWOĈVQLQJHUVRPWLOUHWWHOHJJHU
IRUVPDUWVDPIXQQVXWYLNOLQJ6WUDWHJLHQHUnVLNUHKĈ\DUHDOXWQ\WWHOVHLWHWWVWHGHQHRJWLOUHWWHOHJJH
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IRUDWEROLJHURJDQGUHIXQNVMRQHUORNDOLVHUHVNROOHNWLYQćUWRJYHGNQXWHSXQNWHQH$VNHU
NRPPXQHVNDOXWYLNOHVVRPHQIOHUVHQWHUNRPPXQHPHGGHILQHUWVHQWHUVWUXNWXUKYRU+HJJHGDO
VNDOYćUHORNDOVHQWHU,QQVSLOOHWVWĈWWHUSODQIRUVODJHWVVHQWHUVWUXNWXURJSULRULWHUWHYHNVWRPUnGHU


Anmodning om ny vurdering – forhold vil utredes i reguleringsprosessen
'HWDQPRGHVRPDWLQQVSLOOHWYXUGHUHVSnQ\WWRJPHGWDVLPHUNQDGHQHLGRNXPHQWHQHVRP
DGPLQLVWUDVMRQHQVHQGHUWLOJDQJVEHKDQGOLQJKĈULQJVIDVHQ
,QQVSLOOHWHUJLWWSnNRPPXQHSODQQLYnRJSnIĈOJHQGHQRUPDOUHJXOHULQJVSURVHVVYLOVLNUHXWUHGQLQJ
DYIRUVODJHWVNRQVHNYHQVHU'HWYLORJVnJMĈUHVQćUPHUHYXUGHULQJHUDYXWQ\WWHOVH
E\JQLQJVW\SRORJLE\JQLQJVYROXPRJE\JJHKĈ\GHUVDPWIRUKROGWLORPNULQJOLJJHQGHRPUnGHU
GHUDYRJVnNXOWXUPLQQHURJPLOMĈ6OLNYLVHUGHWHUSODQLQQVSLOOHWLWUnGPHGDOOHPnOHQHL
NRPPXQHSODQHQ


Vennlig hilsen på vegne av tiltakshaver
Hartmann arkitekter as
Vibeke Falch, sivilarkitekt
E-post: vibeke@hartark.no
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Berørte grunneiere ved Åros:
Hans Petter Transet, gbnr. 254/1 Frøtvedt
Sigmund Fauske, gbnr. 255/2 Follestad
Erik Kverum, gbnr. 249/1 Lingsom
Asgeir Hov, gbnr. 247/3 Hov Nordre
Håkon Sundby, gbnr 248/1,247/1 Sundby
Jens A. Sundby, gbnr. 247/178 Hov Søndre
19. september 2021
Asker Kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN
post@asker.kommune.no

Innspill til sak 0181/21 1. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel –
Hensynssone H570_1 Hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1 for Gårdslandskap
ved Åroselva
Vi viser til sakspapirer til formannskapsmøte 21.09.2021 angående kommuneplanens arealdel
samt utarbeidelse av temaplan for kulturminner i tidligere Røyken kommune i perioden 20152017.
Vi krever at planen endres, fordi slik den nå foreligger har den store konsekvenser for videre
utvikling av gårdene Frøtvedt, Follestad, Lingsom, Hov Nordre, Hov Søndre og Sundby Gård.
Et kulturmiljø som gårdene ved Åroselva, akkurat som kulturlandskapet, krever aktiv og
lønnsom drift for å bevares. Alternativet er manglende vedlikehold og forråtnelse.
Ytterligere reguleringer vil i praksis kun fjerne lønnsomheten og dermed finansieringen av
vedlikehold og lanskapspleie.
Det faglige hensynet bak hensynssonen, bevaring av innmark og siktlinjer, ivaretas allerede
igjennom et sterkt jordvern.
Kommunestyrevedtak 14.12.2017 (se vedlegg 2) har understreket at det ikke var
intensjonen å gjøre kulturmiljø jurisisk bindende ved spesifikt ta ut pkt 4.1 angående dette.
Temaplanen har kategorisert verdi kulturmiljø i A og B. Dette er ikke med i nytt forslag.
Formannskapet vedtok følgende tillegg 01.06.2017 (vedlegg 1): «På landbrukseiendommer i
kulturmiljøene må det ikke legges begrensninger som hindrer drift og utvikling.» I forslag
til bestemmelser 16.3.1 er det spesifisert at «nye tiltak begrenses og tilpasses eksisterende
kulturmiljø og landskap.» Forslaget er i direkte motstrid mot tidligere politisk vedtak
faglig grunnlag for den spesifikke hensynssonen.
Vi krever at hensynssone ‘1801 Kulturlandskapet ved Åroselva’ tas ut av kommuneplanens
arealdel H570_1 da det strider mot tidligere politiske vedtak og faglig grunnlag.

Side 1

Hensynssone 1801 Kulturlandskap ved Åroselva

Figur 1 Forslag til ny kommuneplan 2021 - Hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1 - Gårdslandskap ved Åroselva

Figur 2 Forslag til kommuneplanens bestemmelser for hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1

Figur 3 Faglig grunnlag til utarbeidelse av kulturminneplan 2015 for 'Gårdslandskap ved Åroselva'

Side 2

Figur 4 Vedlegg til "Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Røyken", liste over kulturmiljøer 20.10.2017 1801Kulturlandskap ved Åroselva

Planens begrunnelse for hensynssonen tilbake i 2015 var som følger:
«Åpent og vakkert kulturlandskap knyttet til fem store gårder på hver side av Åroselva. Varierte
bygningsmiljøer som speiler gårdenes posisjon og historie og gir tidsdybde til kulturminnebildet. For å
ta vare på hovedtrekkene i det historiske gårdslandskapet, er det viktig at innmarka som ligger i
sammenheng med tunområdene ikke bygges ut. Det er viktig å ta vare på siktlinjene mellom
gårdstuna.»
Innmarka har et sterkt vern i dagens jordvern. Det er heller ikke et ønske om å bygge ut denne
innmarka. Vi kjenner ikke til ønske om utbygging av denne innmarka fra noen av grunneierne.
Begrunnelsen for hensynssonen er altså ivaretatt av gjeldende lover og forskrifter.
De utilsiktede konsekvensene av den juridisk bindende kommunedelplanen med tilhørende detaljerte
planbestemmelser kan bli mange. Under nevnes noen.
Regelverk:
x Eiendomsretten innskrenkes generelt innenfor foreslåtte hensynsoner. Begrunnelsen om
bevaring av innmark er allerede hensyntatt i eksisterende regelverk (jordvern m.m.)
x Planens mål om bevaring av gårdenes kulturmiljø gjennom å begrense utvikling vil i
praksis bidra til gradvis avvikling.
x Lokal selvråderett overføres fra lokale folkevalgte og grunneiere til fylkeskommunal
kulturvernmyndighet. Altså enda mindre selvråderett for bonden.
x All videre utvikling på gårdene må godkjennes av kulturminnemyndighetene. Hva hvis dette
kommer i konflikt med rasjonell landbruksdrift? I landbruket som ellers må man kontinuerlig
effektivisere for å bevare lønnsomheten.
x Hva hvis landbruksmyndigheter og kulturminnemyndigheter er uenige? Vil de juridisk
bindende bestemmelsene trumfe gode landbruksfaglige råd?
x I LNF-områder (landbruk, natur og fritid), er det ikke tillatt med annen bygge- og
anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring.
Gjeldende kommuneplan med LNF i dette kulturlandskapet ivaretar allerede det som er
formålet med foreslått kommunedelplan.
x Regelverket med SEFRAK-registrerte bygninger ivaretar allerede bevaring av bygninger.
x Med gjeldende regelverk for Miljøregistrering i skog (MIS-områder) er allerede planens
formål for skogarealer ivaretatt. Dette regelverket stiller blant annet krav om man må
engasjere biolog hver gang man skal hugge der.
x Ved søknad om tilskudd til landbruksdrift skriver man under på at man følger dette
regelverket. Man utfører internrevisjon, utarbeider miljøplaner, gjødselplaner,
skogbruksplaner med mer.
x Denne innskrenkningen i privat eiendomsrett er ikke dokumentert eller veid opp mot
andre hensyn som rasjonell og lønnsom landbruksdrift.

Side 3

x
x

Omfanget av vernede objekter i tidligere Røyken er dobbelt så stor sammenlignet med
Lier kommune. Dette selv om Røyken har vurdert kun halvparten så mange objekter
som i Lier. Bilder i kapittel 3 og 4 kan forklare grunnen til dette.
Lier har valgt en ikke-juridisk bindende temaplan. Tidligere Røyken kommune valgte
også en ikke-juridisk bindende temaplan etter et sterkt folkelig engasjement mot en
juridisk bindende plan.

På forhånd takk.
Vennlig hilsen
Hans Petter Transet, gbnr. 254/1 Frøtvedt, kritrans@online.no
Sigmund Fauske, gbnr. 255/2 Follestad, tdfauske@broadpark.no
Erik Kverum, gbnr. 249/1 Lingsom, ekverum@gmail.com
Asgeir Hov, gbnr. 247/3 Hov Nordre, asgeir.hov@outlook.com
Håkon Sundby, gbnr 248/1, 247/1, Sundby, hakon.sundby@gmail.com
Jens A. Sundby, gbnr. 247/178 Hov Nordre, fjsundby@gmail.com
Vedlegg 1: Saksfremlegg til kommunestyrevedtak 17.11.2017
Vedlegg 2: Kommunestyrevedtak 14.12.2017
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XWS§Q\KºULQJLMXQL'HKDURJV§DUEHLGHWPHGSODQNDUWHWV¨UOLJPHGNXOWXUPLOMºHQH

0HGNXOWXUPLOMºPHQHVODQGVNDSRJNXOWXUPLQQHUVHWWLHQKHOKHWOLJVDPPHQKHQJ
%HJUHSHWLQQEHIDWWHUE§GHDUNHRORJLVNHNXOWXUPLQQHUE\JQLQJVPLOMºHURJNXOWXUODQGVNDS
PHQLNNHDOOHWUHNDWHJRULHQHWUHQJHU§Y¨UHRSSI\OWLDOOHNXOWXUPLOMº,NXOWXUPLQQHORYHQ
iHUNXOWXUPLOMºGHILQHUWVRPRPU§GHUKYRUNXOWXUPLQQHULQQJ§UVRPGHODYHQVWºUUH
KHOKHWHOOHUVDPPHQKHQJ

.XOWXUPLQQHUKDULNNHDOOWLGY¨UWJRGWQRNLYDUHWDWWLIRUKROGWLOIRUPLGOLQJRJKHQV\QHWWLO
NXOWXUPLQQHULSODQRJXWYLNOLQJVDUEHLGVDPWE\JJHVDNHU7HPDSODQHQHUHQGHODY
NXOWXUPLQQHIRUYDOWQLQJHQVDUEHLGPHG§UHGXVHUHWDSHWDYIUHGHWHRJYHUQHYHUGLJH
NXOWXUPLQQHU

7HPDSODQHQPHGWHPDNDUWYLOY¨UHHWDUEHLGVYHUNWº\IRUNRPPXQHQVDGPLQLVWUDVMRQRJ
IXQJHUHVRPYHLOHGHULSROLWLVNHEHVOXWQLQJHU

9HUQHOLVWHQPHGEHVWHPPHOVHURJUHWQLQJVOLQMHULQQHE¨UHUDWGHWVNDOWDVKHQV\QWLO
NXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHULNRPPXQHQVYLUNH9LGHUHYLOKDQGOLQJVSODQHQNXQQH
IXQJHUHVRPYHLOHGHUIRUWLOWDNS§NXOWXUPLQQHRPU§GHWIUHPRYHU

3ODQDUEHLGHWEOHLJDQJVDWWKºVWHQ.RPPXQHSODQXWYDOJHWEHKDQGOHWVDNHQGHQ
5§GPDQQHQVIRUVODJWLOYHGWDNEOHHQVWHPPLJYHGWDWW5º\NHQNRPPXQH
LYHUNVHWWHUHWSURVMHNWIRUNXOWXUPLQQHUHJLVWUHULQJRJXWDUEHLGHOVHDYHQHJHQ
NRPPXQHGHOSODQIRUNXOWXUPLQQHU'HWVºNHVRPWLOVNXGGWLODUEHLGHWIUD%XVNHUXG
I\ONHVNRPPXQHRJ5LNVDQWLNYDUHQ,WLOOHJJJ§UNRPPXQHQLQQPHGHQHJHQDQGHOS§NU
WLOJMHQQRPIºULQJHQDYSURVMHNWHWPLGOHQHRPGLVSRQHUHVIUDNXOWXUVHNWRUHQ

3ODQSURJUDPPHWEOHYHGWDWWLNRPPXQHVW\UHWRJEHKDQGOHWGHQ
.XOWXUXWYDOJHWVLQQVWLOOLQJWLOYHGWDNEOHHQVWHPPLJYHGWDWW.RPPXQHVW\UHWYHGWDU
SODQSURJUDPIRUNRPPXQHGHOSODQIRUNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºLKHQKROGWLOSODQRJ
E\JQLQJVORYHQVi

%XVNHUXGI\ONHVNRPPXQHRJ.XOWXUPLQQHNRPSDQLHWOHYHUWHIDJUDSSRUWHURJ
UHJLVWUHULQJVVNMHPDLMXOLDXJXVW


6LGHDY

)RUPDQQVNDSHWYHGWRN§OHJJHNRPPXQHGHOSODQHQXWWLORIIHQWOLJHWWHUV\Q
(WWHUHQKºULQJVUXQGHEOHVSºUVP§OHWRPKYLONHQSODQW\SHVRPEºUYHOJHVWDWWRSS
9DOJHWVWRPHOORPHQMXULGLVNELQGHQGHSODQRJHQWHPDSODQ(WWHUEHKDQGOLQJL
NXOWXUXWYDOJHWRJSODQXWYDOJHWRJE\JQLQJVU§GHWVDPPHGDJJMRUGH
IRUPDQQVNDSHWLPºWHIºOJHQGHYHGWDN

.RPPXQHGHOSODQIRUNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHUVNDOYHGWDVVRPHQWHPDSODQ

,DXJXVWEOHGHWRSSUHWWHWHQDUEHLGVJUXSSHRJHQUHIHUDQVHJUXSSH
$UEHLGVJUXSSHQVPDQGDWYDU§XWDUEHLGHHWIRUVODJWLOWHPDSODQPHGKDQGOLQJVSODQRJ
IRUVODJWLOUHWQLQJVOLQMHU

)RUPDQQVNDSHWYHGWRN§OHJJHSODQHQXWWLOHQGHOLJKºULQJLVDNPHGIºOJHQGH
YHGWDN)RUVODJWLOm7HPDSODQIRUNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHUL5º\NHQ}VHQGHVS§
KºULQJRJOHJJHVXWWLORIIHQWOLJHWWHUV\QLWU§GPHGSEOiPHGIºOJHQGHHQGULQJ


3§ODQGEUXNVHLHQGRPPHULNXOWXUPLOMºHQHP§GHWLNNHOHJJHVEHJUHQVQLQJHUVRP
KLQGUHUGULIWRJXWYLNOLQJ

%\JQLQJHUPHGYHUQHVWDWXVNDWHJRUL&WDVXWDYSODQHQ

(WWHUKºULQJVUXQGHQHUGHWNRPPHWLQQPHUNQDGHURJLQQVSLOO

,1163,//


,QQVSLOOIUD$YLQRU 
,QJHQPHUNQDGHU



,QQVSLOOIUD%DQH1RU
)RUVWDVMRQVRPU§GHQHHUGHWODJWLQQKHQV\QVVRQH+RJYLDQWDUDWGHWWHHUHQ
IHLORJDWNRUUHNWKHQV\QVVRQHHU+)RUGHGHOHQHDYSODQHQKYRU
KHQV\QVVRQHQHGHNNHUMHUQEDQHQVLQIUDVWUXNWXUIRUXWVHWWHVGHWDW%DQH125NDQ
JMHQQRPIºUHQºGYHQGLJGULIWRJYHGOLNHKROGXWHQUHVWULNVMRQHU'HWWHP§VLNUHV
E§GHJMHQQRPNDUWRJEHVWHPPHOVHULS§IºOJHQGHDUHDOSODQHU

%DQH125WDUWLOHWWHUUHWQLQJDWEHJJHVWDVMRQHU 6SLNNHVWDGRJ5º\NHQ HUPHGL
YHUQHOLVWHQVRPNXOWXUPLQQHNDWHJRUL%

5º\NHQRJ6SLNNHVWDGVWDVMRQHUHULNNHJLWWQRHYHUQLJMHOGHQGHm9HUQHSODQIRU
MHUQEDQHE\JQLQJHU}RJKHOOHULNNHWDWWPHGLIRUVODJWLOQ\m/DQGVYHUQHSODQIRU
NXOWXUPLQQHULMHUQEDQHQ}%HJJHVWDVMRQHQHHULVWRUJUDGRPE\JG

,YHUQHOLVWHQHUVWDVMRQHQHJLWWYHUQHNDWHJRUL%PHQVLNDUWHWHUVWDVMRQHQYLVW
VRPNDWHJRUL$9LIRUXWVHWWHUDWGHWHUNDWHJRUL%VRPHUULNWLJRJDWGHWWHUHWWHV
RSSVOLNDWGHWW\GHOLJIUHPNRPPHUDYNDUWHW

(WWHUO\VHULDWGHWLRYHUVHQGWSODQIRUVODJIUHPNRPPHUKYLONHQYHUQHNDWHJRULKYHU
HLHQGRPKDU(USRVLWLYWDWNRPPXQHQKDUODJWRSSWLOHQHJHQVNLOWSODQIRU
NXOWXUPLQQHURJEHURPVDPU§GIRUGHQGHOHQDYVNLOWSODQHQVRPYLOEHUºUHGHUHV
HLHQGRPPHU



6LGHDY

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
+HQV\QVVRQHQH+YLOEOLUHWWHWPHGNRUUHNWKHQVV\QVRQH+IRUVWDVMRQVRPU§GHQH
.DUWEOLUUHWWHWPHGULNWLJYHUQHNDWHJRULIRUVWDVMRQVRPU§GHQHS§6SLNNHVWDGRJ5º\NHQ
5§GPDQQHQWDUGHºYUULJHNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ



,QQVSLOOIUD.\VWYHUNHW6ºUVW
,QJHQPHUNQDGHU




,QQVSLOOIUD%XVNHUXG)\ONHVNRPPXQH
%XVNHUXGI\ONHVNRPPXQHVHUVY¨UWSRVLWLYWS§DWNRPPXQHQXWDUEHLGHUHQ
NRPPXQHGHOSODQIRUNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHU


,QQVSLOOWLOSODQDUEHLGHW
,NDSLWWHO 
)DJUDSSRUWIRUQ\HUHWLGVNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHUHUGHWHQRYHUVLNW
RYHUDQWDOOE\JQLQJHUIRUGHOWS§GHXOLNHYHUQHNODVVHQH'LVVHWDOOHQHHU
LNNHRSSGDWHUWHWWHUJMHQQRPJDQJHQIºUSODQHQEOHODJWXWS§KºULQJIRU
DQQHQJDQJ
(WWHUI\ONHVNRPPXQHVRSSWHOOLQJQ§ PHGIRUEHKROGRPWHOOHIHLO HUGHW
IRUWVDWWKXVLYHUQHNODVVH$ VY¨UWKº\YHUQHYHUGL DQWDOOKXVL
YHUQHNODVVH% Kº\YHUQHYHUGL HUUHGXVHUWIUDWLORJDQWDOOKXVL
YHUQHNODVVH& PLGGHOVYHUQHYHUGL HUUHGXVHUWIUDWLO'HWWHP§
UHWWHVRJSURVHQWYLVIRUGHOLQJP§UHJQHVXWS§Q\WW


5§GPDQQHQVNRPPHQWDUWLO

.DSLWWHO
+XVLYHUQHNODVVH%MXVWHUHVQHGWLO
+XVLYHUQHNODVVH&UHGXVHUHVWLO

)RUºYULJKDUIRUPDQQVNDSHWYHGWDWWDWKXVPHGYHUQHNODVVH&VNDOWDVXWDYSODQHQ



 ,QQVSLOOWLOWHPDNDUWHW
.XOWXUPLOMºHQHVRPKDUI§WWKº\RJVY¨UWKº\YHUQHYHUGLP§VW§RSSIºUWS§
NDUWHWPHGULNWLJYHUQHYHUGL.XOWXUPLOMºHUVRPHUWDWWXWDYSODQHQEºU
LNNHYLVHVS§NDUWHW'HWWHJMHOGHU
%HE\JJHOVHODQJV6SLNNHVWDGYHLHQ1RUGUH$XYL/LYHUXG%UXN
9DQJ%DNNHQ%UXGHEHUJHW0RUWHQVUXGRJ.OHPPHWVUXG
OVWDG+DXJ)RVVXPm+MXOPDNHUVWXD}*UDQOL
1\EU§WHQ,YHUVYHL

.MHNVWDGPHG+DQQHVWDGHUHWWRGHOWNXOWXUPLOMºGHOWLWXQRJ
ODQGVNDSRJEºUYLVHVVRPGHW
3UHVWHJ§UGHQRJ*ULQLHUHWWRGHOWNXOWXUPLOMºGHOWLWXQRJODQGVNDS
RJEºUYLVHVVRPGHW


6LGHDY

,SODQNDUWHWHUDOOHNXOWXUPLOMºHQHL6OHPPHVWDGPHGXQQWDNDYHWWIHLODNWLJ
YLVWVRPPLOMºHUVRPLNNHVNDOPHG'HWWHJMHOGHU
6HPHQWIDEULNNHQ HQOLWHQGHODYPLOMºHWLVºU 
- 6WRUH6OHPPHVWDG
- $UEHLGHUEROLJHQH
- 6OHPPHVWDGNLUNHRJ+HLPHQ
- 6NROHQH GHQºVWUHGHOHQDYPLOMºHW 
- 2GGHQ1HVVHW

5DPWRQKROPHQHUPDUNHUWPHGYHUGL&,IDJUDSSRUWHQHUNXOWXUPLOMºHW
YXUGHUWWLO§KDKº\YHUGLVRPWLOVYDUHUYHUGL%'HWWHP§UHWWHVS§NDUWHW



5§GPDQQHQVNRPPHQWDUWLO
.DUWHWYLOEOLDMRXUIºUWLIRUKROGWLOI\ONHVNRPPXQHQVLQQVSLOO


 ,QQVSLOOWLO)DJUDSSRUWIRUQ\HUHWLGVNXOWXUPLQQHU
'HWHUIRUHWDWWHQGHOHQGULQJHULYXUGHULQJDYYHUQHYHUGLHWWHUDWSODQHQ
EOHODJWXWS§KºULQJIºUVWHJDQJ'HWWHJMHOGHUE§GHHQNHOWE\JQLQJHURJ
NXOWXUPLOMºHU7ROYNXOWXUPLOMºHU 6OHPPHVWDG HUWDWWXWPHQHURPWDOWL
IDJUDSSRUWHQ'HWEºUODJHVHQOLVWHLIDJUDSSRUWHQGHUGHWWHNRPPHUIUDP

5§GPDQQHQVNRPPHQWDUHUWLO
,IDJUDSSRUWHQXWDUEHLGHVGHWHWWHUKYHUWHQOLVWHRYHUHQGULQJHULYXUGHULQJHUDY
YHUQHYHUGLDYE§GHHQNHOWE\JQLQJHURJNXOWXUPLOMºHU



 ,QQVSLOOWLOYHUQHOLVWH
9HUQHOLVWDRYHUE\JQLQJHUEºUEDUHLQQHKROGHE\JQLQJHUPHG$RJ%VWDWXV
(QIXOOVWHQGLJOLVWHRYHUDOOHUHJLVWUHULQJHUVRPRPIDWWHUDOOHYHUQHNODVVHU
RJKXVVRPHUUHYHWHUHQVWRUYHUGLIRUNRPPXQHQLVDNVEHKDQGOLQJHQ
PHQGHQQHEºULNNHY¨UHHQGHODYWHPDSODQHQ


5§GPDQQHQVNRPPHQWDUWLO
9HUQHOLVWHRYHUE\JQLQJHUHUUHWWHWRSSRJLQQHKROGHUQ§NXQE\JQLQJHUPHG$RJ%
VWDWXV/LVWHQYHGOHJJHVVDNHQ




 ,QQVSLOOWLOKDQGOLQJVGHOHQ
)\ONHVNRPPXQHQELVW§UJMHUQHPHGVLQIDJNXQQVNDSLUHDOLVHULQJHQDY
WLOWDNHQH)\ONHVNRPPXQHQHUVSHVLHOWRSSWDWWDYIRUPLGOLQJLVDPDUEHLG
PHGVNROHQRJVHUSRVLWLYWS§DWGHWWHHUODJWLQQLKDQGOLQJVGHOHQ

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
5§GPDQQHQWDUNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ





,QQVSLOOIUD5º\NHQERQGHODJ

%RQGHODJHWV\QHVGHWHUSRVLWLYWDWE\JQLQJHUPHGYHUQHVWDWXV&HUWDWWXW
DYSODQHQ

6LGHDY




0HQHUDWUHWQLQJVOLQMHQHIRUWVDWWOHJJHUIRUVWRUHEHJUHQVQLQJHULU§GHUHWW
RYHUHJHQHLHQGRPLNXOWXUPLOMºHQH
%RQGHODJHWPHQHUDWKHOHNDSLWWHOP§WDVXWDYSODQHQ'HUVRP
RPU§GHQHWDVLQQLNRPPXQHSODQHQVRPKHQV\QVRQHUEOLUEHVWHPPHOVHUL
VRQHQHMXULGLVNELQGHQGH)RUPDQQVNDSHWKDUYHGWDWWDWNXOWXUPLQQHURJ
NXOWXUPLOMºHUVNDOLYDUHWDVJMHQRPHQWHPDSODQRJERQGHODJHWPHQHUNDS
YLORYHUVW\UHIRUPDQQVNDSHWVYHGWDN


5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
(QWHPDSODQJLUIDJOLJLQIRUPDVMRQRJYXUGHULQJHUVRPNRPPHUWLOQ\WWHLIRUKROGWLO
SODQSURVHVVHURJK§QGWHULQJDYNXOWXUPLQQHURJPLOMºHUYHGVºNQDGHURPWLOWDNRJ
WLOVNXGG5§GPDQQHQPHQHUDWNDSEºUVW§LWHPDSODQHQ0§OPHGSODQHQHU§VLNUH
JRGIRUYDOWQLQJPHGNXOWXUPLQQHURJPLOMºRYHUWLG.DUWOHJJLQJDYNXOWXUPLQQHURJ
NXOWXUPLOMºJLUNRPPXQHQHQJRGRYHUVLNWRJHUHWYHUNWº\YHGEHKDQGOLQJLE\JJHRJ
UHJXOHULQJVVDNHU5§GPDQQHQPHQHUDWNDSLNNHOHJJHUKLQGULQJHUIRUXWYLNOLQJDY
ODQGEUXNVGULIWHQ



,QQVSLOOIUDJUXQQHLHUHYHGURV7UDQVHW)DXVNH6XQGE\.YHUXP+RY

(QLJHPHGIRUPDQQVNDSHWDWGHWLNNHP§OHJJHVEHJUHQVQLQJHUS§
ODQGEUXNVHLHQGRPPHUVRPKLQGUHUGULIWRJXWYLNOLQJ

QVNHUDWWHPDSODQHQVNDSLWWHOWDVXW0HQHUDWYHGUXOOHULQJDY
NRPPXQHSODQHQNDQNDSLWWHOJLNRQIOLNWPHGYLGHUHXWYLNOLQJDY
ODGEUXNVGULIW

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
5§GPDQQHQPHQHUDWNDSEºUVW§LWHPDSODQHQ0§OPHGSODQHQHU§VLNUHJRG
IRUYDOWQLQJPHGNXOWXUPLQQHURJPLOMºRYHUWLG.DUWOHJJLQJDYNXOWXUPLQQHURJ
NXOWXUPLOMºJLUNRPPXQHQHQJRGRYHUVLNWRJHUHWYHUNWº\YHGEHKDQGOLQJLE\JJHRJ
UHJXOHULQJVVDNHU5§GPDQQHQPHQHUDWNDSLNNHOHJJHUKLQGULQJHUIRUXWYLNOLQJDY
ODQGEUXNVGULIWHQ



,QQVSLOOIUD)Uº\GLV-HQV7RQHRJ+§NRQ6XQGE\

.UHYHUDWKHQV\QVRQHUXQGWIOLQWIXQQIMHUQHVHOOHUUHGXVHUHVVOLNDWGULIWDY
VNRJLNNHKLQGUHVHOOHUS§OHJJHVHNVWUDNRVWQDGHU'HPHQHUDWEHKRYHWIRU
KHQV\QVRQHLNNHHUGRNXPHQWHUW'HVSºUURPHQKHQV\QVRQHNDQJL
KLQGULQJHUIRUYHGOLNHKROGRJXWYLNOLQJDYHWYHLNU\VVLQQHQIRURPU§GHW'HW
VSºUUHVRPPDQNDQKXJJHVNRJLRPU§GHWRJRPVNRJVELOYHLHUS§OHJJHV
RP

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
6SºUVP§OHQHP§VWLOOHVWLONXOWXUPLQQHDYGHOLQJHQIDJNRPSHWDQVHQLI\ONHVNRPPXQHQ
5§GPDQQHQWDUNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ



,QQVSLOOIUD%ULDQRJ8QQ&HFLOLH5DDVWDG

+DUWLGOLJHUHNRPPHWPHGLQQVLJHOVHPRWDWNXOWXUODQGVNDSHWVRPRPKDQGOHU
SUHVWHJ§UGHQRJGHUHVHLHQGRPVWUH*ULQLVW§ULYHUQHNODVVH$

5§GPDQQHQVNRPPHQWDUHU
2PU§GHWHUGHODYVWºUUHNXOWXUODQGVNDSDYKº\YHUGL 3UHVWHJ§UGHQ5º\NHQNLUNH
.ORNNHUJ§UGVKº\GHQ.MHNVWDG 

6LGHDY

5§GPDQQHQWDUNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ



,QQVSLOOIUD6ºQGUH*XWWHUVUXG9HO
(USRVLWLYHWLODWJUDYUº\VDIUDEURQVHDOGHUHQVRPOLJJHUWHWWLQQWLOYHOHWVRPU§GH
HUWDWWPHGLIDJUDSSRUWHQRJPDUNHUWS§NDUW
9LPHUNHURVVRJV§DWGHWJDPOHVWHLQIMºVHWWLGOLJHUHWLOKºUHQGH1RUGUH
*XWWHUVUXGKDUI§WWYHUQHNODVVH%9HOHWK§SHUGHWWHNDQELGUDWLOPHULQWHUHVVH
IUDHLHURPUHKDELOLWHULQJUHVWDXUHULQJDYE\JJHW

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
5§GPDQQHQWDUNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ

 ,QQVSLOOIUD5º\NHQ+LVWRULHODJ
5º\NHQ+LVWRULHODJVWLOOHUVHJVY¨UWSRVLWLYWLODWNRPPXQHQKDUXWDUEHLGHWHQ
NXOWXUPLQQHSODQVRPJLUIºULQJHUIRUDUEHLGVRPHUYLNWLJIRUKLVWRULHODJHW

5º\NHQ+LVWRULHODJHUSRVLWLYWLQQVWLOWWLO§ELVW§NRPPXQHQPHGLQQVSLOOQ§U
NXOWXUPLQQHSODQHQVNDOUXOOHUHVVDPW§IºOJHRSSNRPPXQHQVHJHQLQWHQVMRQRP
§JMºUHNXOWXUPLQQHQHLNRPPXQHQPHUNMHQWLEHIRONQLQJHQ

%HPHUNQLQJ
+LVWRULHODJHWºQVNHU§E\WWHEHJUHSHWmUHGXVHUHWDS}XQGHUNDSLWOHW0§OS§VLGH
PHGRUGHQHmKLQGUHWDS},EHJUHSHWUHGXVHUHOLJJHUGHWHQDNVHSWIRUDWGHWHU
DNVHSWDEHOWDWQRHNDQIRUVYLQQH.XOWXUPLQQHUVRPLGDJLNNHDQVHHVVRP
YHUGLIXOOHNDQY¨UHYHUGLIXOOHIUDPWLGLJHNXOWXUPLQQHU

5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
5§GPDQQHQVHUIUHPWLO§VDPDUEHLGHPHGKLVWRULHODJHWIRU§JMºUHNXOWXUPLQQHQHNMHQWL
NRPPXQHQ5§GPDQQHQWDUºYUULJHNRPPHQWDUHQHWLOHWWHUUHWQLQJ


 6SLNNHVWDG9HO
6SLNNHVWDG9HOºQVNHUIRUNODUWKYRUIRULNNH6WDVMRQVE\HQ6SLNNHVWDGHURPWDOWS§
VDPPHP§WHS§VDPPHVWHGLSODQHQVRPVWDVMRQVE\HQ5º\NHQ
'HVWLOOHUVHJRJV§XIRUVW§HQGHWLODW5º\NHQEHWHJQHVVRP૿6WDVMRQVE\HQ
5º\NHQ


5§GPDQQHQVNRPPHQWDU
,IDJUDSSRUWIRUNXOWXUPLOMºKDULNNH6SLNNHVWDGVWDVMRQRJRPU§GHWUXQGWI§WWQRHQKº\
YHUQHYHUGL'HUDYHUGHWWHLNNHRPWDOWLRSSOLVWQLQJHQDYGHRPU§GHUVRPKDUKº\HVW
YHUQHYHUGLL5º\NHQNRPPXQH,IDJUDSSRUWm9HUQHYHUGLJHKXVRJE\JQLQJVPLOMºHUL
5º\NHQ}HUVWDVMRQVE\HQ6SLNNHVWDGUHJLVWUHUW,UDSSRUWHQKDUIOHUHE\JQLQJHUUXQGW
VWDVMRQHQRJLVHQWUXPI§WWYHUQHYHUGLNODVVH%
NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU
2SSIºOJLQJDYWHPDSODQRJKDQGOLQJVSODQHQYLONUHYHDWGHWVHWWHVDYPLGOHUWLO§DUEHLGH
DNWLYWPHGLQIRUPDVMRQRJYHLOHGQLQJWLOGHVRPHLHURJIRUYDOWHUNXOWXUPLQQHURJ
NXOWXUPLOMºLNRPPXQHQ,QQVSLOOWLOWLOWDNJMHQQRPIºUHVLIRUELQGHOVHPHGGH§UOLJH
EXGVMHWWSURVHVVHU

6LGHDY

-XULGLVNHNRQVHNYHQVHU
.XOWXUPLQQHQHVRPLNNHIRUQ\EDUHUHVVXUVHUP§EHYDUHVJMHQQRPVDPIXQQHWVEUXNRJ
IRUYDOWHVHWWHUODQJVLNWLJHNULWHULHUVOLNDWGHUHVYHUGLHURJPDQJIROGLNNHJ§UWDSW+HU
KYLOHUGHWHWDQVYDUPHQRJV§VWRUHXWIRUGULQJHUS§VHQWUDOHUHJLRQDOHRJORNDOH
P\QGLJKHWHU7HPDSODQHQYLOELGUDWLONXQQVNDSRJYLGHUHIºULQJDYNXOWXUPLQQHURJPLOMº
LNRPPXQHQ
0LOMºPHVVLJHNRQVHNYHQVHU
,NNHUHOHYDQW§NRPPHQWHUHLGHQQHVDNHQ
(VWHWLVNHNRQVHNYHQVHU
3ODQHQKDULQJHQGLUHNWHHVWHWLVNHNRQVHNYHQVHULVHJVHOY)\VLVNHWLOWDNVNDOEHKDQGOHV
VHSDUDWLHJQHVDNHUKYRUHVWHWLVNHNRQVHNYHQVHUYLOYXUGHUHV
)RONHKHOVHSHUVSHNWLY
,NNHUHOHYDQW§NRPPHQWHUHLGHQQHVDNHQ

(YHQWXHOOHDQGUHNRQVHNYHQVHU
,NNHUHOHYDQW§NRPPHQWHUHLGHQQHVDNHQ

5§GPDQQHQVYXUGHULQJ
.XOWXUPLQQHUNXOWXUPLOMºHURJODQGVNDSHUYLNWLJHIHOOHVJRGHUIRUORNDOVDPIXQQHQH'H
JLUNXQQVNDSRSSOHYHOVHRJPXOLJKHWIRUEUXNHUUHVVXUVHUIRUYHUGLVNDSLQJRJJRG
VDPIXQQVXWYLNOLQJ.XOWXUDUYHQJLURJV§ORNDORPU§GHUV¨USUHJ7HPDSODQHQKHQVLNWHU§
UHGXVHUHWDSDYYHUQHYHUGLJHNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHUL5º\NHQ5§GPDQQHQPHQHU
GHQQHSODQHQYLOEOLHWJRGWYHUNWº\IRUNRPPXQHQPHG§VLNUHDWNXOWXUPLQQHQH
IRUYDOWHVS§HQJRGP§WHVDPWJLIDJP\QGLJKHWHUJRGVW\ULQJVLQIRUPDVMRQIRUGHQ
VDPIXQQVXWYLNOLQJVRPVNMHULYHNVWNRPPXQHQ5º\NHQ
.RQNOXVMRQ
5§GPDQQHQDQEHIDOHUNRPPXQHVW\UHWWLO§YHGWD7HPDSODQIRUNXOWXUPLQQHURJ
NXOWXUPLOMºL5º\NHQNRPPXQHMXVWHUWPHGGHHQGULQJHUVRPHUNRPPHQWHUWLLQQVSLOOHQH

9HGOHJJ
 )RUVODJWLOWHPDSODQIRUNXOWXUPLQQHURJNXOWXUPLOMºHUL5º\NHQ
 ,QQNRPQHLQQVSLOO
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Asker kommune
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Innspill til sak 0181/21 1. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel –
Reduksjon av boligareal Svarvastolen Åros ÅR5 og ÅR6 i kommuneplanen
Viser til sak 0181/21 kommuneplanens arealdel som skal behandles i formannskapet
21.09.2021.
De to arealene ÅR5 og ÅR6 er kraftig redusert. Vi mener dette er et stort
feilgrep. Vi ber om at dette arealet økes.
Det er over tid lagt ned betydelige ressurser i reguleringsplanen Svarvastolen (ÅR5)
helt siden 1994, kommunen har ekspropriert et større område til skole i 2004 og vi
har bygd en uforholdsmessig dyr kommunal vei (5,6MNOK fordelt på 18 boligtomter
gir 311000,- mot normalen i tidligere Røyken da på ca 90000,- per bolig) til Årosfjellet
da vi regnet med at Svarvastolen kunne videreføres i 2011. Området ble da tatt ut av
kommuneplan og kom først inn igjen i 2015. Da satte Statens Vegvesen en stopp i
flere år pga utredning kryssing av Oslofjorden.
Området mellom gamle og nye Frydenlund skole (ÅR6) var avsatt for å muliggjøre
gjennomføring av boligprosjektet Gamle Frydenlund skole. Dette da
infrastrukturkostnader var høye. Det er planlagt oppstartsmøte med kommunen når
reguleringsplan Svarvastolen er vedtatt.
Området ÅR5 øst for nye Frydenlund skole er under regulering under navnet
Svarvastolen. Planforslag med alle faglige utredninger ble innsendt kommunen
16.10.2019 og ligger til behandling hos planavdelingen:
x Reguleringsplanarbeid med området starter i 1994
x Kommunen eksproprierer deler av området i 2004 til skole
x Regulering 18 boligtomter slik at kommunen og hytteeiere kan få gratis
etterspurt vei opp på Årosfjellet.
x Vi legger ned betydelige kostnader til kommunal vei og VA i forhold til de 18
tomtene sør for Astri Skares vei (5,6MNOK fordelt på 18 boligtomter gir
311000,- mot normalen i tidligere Røyken da på ca 90000,- per bolig).
x Tatt ut av kommuneplanen i 2011 da området skulle behandles i
kommunedelplan for Båtstø
x Ikke tatt med i kommunedelplan for Båtstø allikevel.
x Inn igjen i kommuneplanen i 2015/16.
x Oppstartsmøte reguleringsplan avholdt 31.05.2016
x Varsling om planoppstart juli 2016
x Statens Vegvesen varslet innsigelse i påvente av vedtak
Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden frem til høst 2018.
x Fornyet varsling om planoppstart 27.09.2018
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Filnavn: 210919_Svarvastolen Åros-Merknad til kommuneplanens arealdel.docx
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Arbeidsmøte med kommunens planavdeling 09.05.2019
Arbeidsmøte med kommunens planavdeling 03.09.2019
Innsendt planforslag med alle faglige utredninger 16.10.2019
Foreløpig tilbakemelding fra planavdeling våren 2020

Figur 1 Forslag til ny arealplan Asker kommune - Boligområder til regulering er betydelig
redusert
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Figur 2 Gjeldende kommuneplan fra tidligere Røyken kommune
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Begrunnelse for forslaget Svarvastolen i Åros – utvalgte bærekraftmål:
I tabellen er forslaget om å videreføre satsningen på det attraktive
tettstedet Åros (den nordre delen) vurdert opp mot Askers seks
utvalgte bærekraftsmål.
«Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle,
uansett alder.»
Videre utvikling av Åros i nord vil gi et bomiljø med kort avstand til
skog, fjord og idrettsaktiviteter ved skolen. Det kan bidra til økt
fysisk aktivitet og avkobling i naturnære omgivelser.
Svarvahus (se kapittel 2.2) legger opp til å motivere å bruke egen
tomt til aktiviteter og lokal matproduksjon. Et sosialt treffpunkt for
boligmiljøet. Dette vil ha en forebyggende helseeffekt.
«Askersamfunnet sikrer inkluderende, rettferdig og god utdanning
og fremmer mulighet for livslang læring for alle.»
Avstand fra planlagte boliger til barnehage og skole vil være under
200 meter.
Svarvahus (se kapittel 2.2) legger opp til deling av kunnskap:
x En collage av miljø- og klimavennlige bygge løsninger til
inspirasjon for selvbyggere.
x Inspirere til den naturnære kjøkkenhagens tilbakekomst.
«Askersamfunnet har en levende innovasjonskultur, en sikker
digital infrastruktur av høy kvalitet og et attraktivt, inkluderende og
bærekraftig næringsliv.»
x Innovasjon for bolig og nærmiljø ivaretas med Svarvahus
x Boligene kan sikre trafikkgrunnlag til fremtidig el-ferje.
«Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, som er
utviklet i god balanse mellom vekst og vern.»
x Selvbyggertomter i Åros muliggjør bygging av tilpassede
generasjonsboliger.
x Det er gangavstand til skole, barnehage, butikk, buss og
fremtidig el-ferje.
x Gang- og sykkelveitraseer er etablert.
x Området har sikker infrastruktur knyttet til vann- og avløp.
x Området vil kunne tilby innbyggere i Asker trygge boliger til
en overkommelig pris.
x Bygging i Åros, i motsetning i Spikkestad og Røyken, bidrar
til å redusere nedbygging av dyrket mark i samsvar med det
nasjonale jordvernmålet.
«Askersamfunnet handler umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem.»
x Svarvahus (se kapittel 2.2) vil motivere til bruk av nye
innovative byggetekniske løsninger ved bruk av ekstensive
grønne tak, solcellepanel, lokalt fremstilte byggematerialer
og gjenbruk av bygningskomponenter.
x Området er ikke utsatt for flom, skred eller ras.
Overvannshåndtering ivaretas innenfor området.

Side 3

«Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på
tvers som sikrer en bærekraftig utvikling.»
x Avstand Åros til Sætre tilsvarer avstanden Vollen til
Slemmestad. På samme måte kan Åros og Sætre
videreutvikles som to tettsteder i tett samarbeid. Per
01.01.2019 hadde Åros 2086 innbyggere og Sætre 3796
innbyggere. Trafikkgrunnlaget for en el-ferje vil lettere
oppnås i samarbeid.

Begrunnelse for forslag – transport med el-ferje:
Samfunnsdelen omtaler at veinettet er overbelastet. Utbygging av større
infrastrukturprosjekter finansieres av stat og bompenger. Dette har kommuner liten
påvirkning på, sist belyst ved fylkeskommunens tilbaketrekking av garanti til E18 i
Asker og Bærum.
Asker ligger mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. I tidligere tider var sjøen en
naturlig ferdselsåre da veiene var lite utviklet. Vi er igjen kommet i en situasjon der
veiene er for lite utviklet. Det er derfor satt i gang flere kommunale prosjekter for å
utrede el-ferjer.
El-ferjer har mye lavere driftskostnader enn dagens fossildrevne ferjer. De trenger
mindre landbasert infrastruktur som gjør at de kan gjennomføres i kommunal regi. Elferjer er miljøvennlig.
Åros har i dag kai som kan benyttes til el-ferje (Dampen).
Beregning på neste side viser at tog Spikkestad – Oslo S i dag tar 53 minutter. Elferje vil fra Åros til Aker brygge ta 36 til 47 minutter avhengig av om ferje fra Sætre
også stopper i Slemmestad og Vollen.
Det som mangler for å realisere el-ferje fra Åros er tilstrekkelig trafikkgrunnlag
for å sikre kommersiell drift. Dette kan sikres ved videre utvikling av Åros slik
dagens kommuneplan legger opp til.

Den nære fremtids transportløsning for tettstedene Åros og Sætre
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Illustrasjonsplan og vedlegg innsendt planforslag Svarvastolen

Faglige utredninger:
x Formålet med planarbeidet er
å legge til rette for frittliggende
småhusbebyggelse.
x Planområdet består av skog
eller hogstfelt med tynt jordlag.
x Adkomstvei Astrid Skares vei
med gangvei fra Hurumveien
x Biolog har befart planområdet i
juni 2019 og kartlagt naturtyper
og arter. Det ble ikke funnet
grunnlag for avgrensning av
naturtypelokaliteter, og ingen
rødlistearter eller rødlistede
naturtyper.
x Planområdet ble arkeologisk
registrert i 1998, det ble ikke
funnet automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet.
x Geotekniker har befart
området i juli 2019. Befaringen
avdekket at grunnforholdene i
området hovedsakelig består
av et tynt løsmassedekke og
mye fjell i dagen.
x Påkoblingspunkter for VA er
klargjort i tidligere utbygginger.
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SVARVAHUS – miljøvennlige fellesskapsløsninger.

Svarvahus er planlagt å være:
x Sosialt treff punkt for boligmiljøet.
x En collage av miljø- og klimavennlige bygge løsninger til inspirasjon for
selvbyggere.
x Inspirere til den naturnære kjøkkenhagens tilbakekomst.
x Inneholde fellesfunksjoner som kan bidra til økt deling og lavere forbruk.
Svarvahus skal bidra til å bevisstgjøre selvbyggerne om hvordan man kan bruke
mindre energi, forbruke mindre ved å dele og være et sosialt fysisk møtepunkt i
motvekt til økt ensom skjermtid.
Selvbyggertomter muliggjør et større mangfold av løsninger og bruk av egen tomt til
matproduksjon og kontakt med naturen.
Vennlig hilsen
Håkon Sundby
Sivilingeniør
post@hoviro.no
911 53 480
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Tone og Håkon Sundby
Sundbyveien 126
3474 ÅROS

19.september 2021

Asker Kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN
post@asker.kommune.no

Innspill til sak 0181/21 1. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel –
Hensynssone H570_1 Hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1 for område sør for
Båtstø ved flintfunn
Vi viser til sakspapirer til formannskapsmøte 21.09.2021 angående kommuneplanens arealdel
samt utarbeidelse av temaplan for kulturminner i tidligere Røyken kommune i perioden 20152017.
Vi krever at hensynsone rundt flintfunn fjernes eller reduseres slik at drift av skog ikke hindres
eller pålegges ekstra kostnader.

Figur 1 Forslag til ny kommuneplan 2021 - Hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1 – Flintfunn
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Figur 2 Forslag til kommuneplanens bestemmelser for hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_1

Hensynsone kulturmiljø rundt registrerte flintfunn sør for Båtstø
Begrunnelsen for hensynssonen er som følger:
«I skogområdet mellom Åros og Båtstø, på gården Sundbys grunn, ligger det tre
steinalderlokaliteter i tett tilknytning til hverandre. Disse lokalitetene er svært representative
for steinalderboplassene i Røyken. De illustrer godt et bosetningsmønster som holdt seg i
nesten 6000 år. Kulturmiljøets verdi er knyttet til kunnskap om steinalderens bosetning og
samfunn.»
«Kulturmiljøet er avgrenset til vestsiden av åsen som steinalderboplassen ligger på ettersom
boplassene er orientert mot vest. Grensen i vest følger høydekoten på 40 meter for å sikre at
kulturmiljøet kan oppleves i relasjon til landskapet, slik at man har mulighet for å forestille
seg et hevet havnivå»
I hele dette området for hensynssone og mer til ble det 27.-30. april 1998 på grunneiers regning utført
arkeologiske undersøkelser:
«R-1 Funn av ett brent flintstykke. Dette er ikke tilstrekkelig funn til å påvise at det ligger en
steinalderboplass her.» «Denne lokaliteten ligger på 60 moh. Her ble det i ett prøvestikk
funnet et brent flintstykke. Flere prøvestikk ble tatt i nærheten, men alle var negative»
«R-1 ligger innenfor området hvor det skal legges campingplass og dette har vi ingen
innvending mot.»
«R-2 Denne lokaliteten ligger på 50 moh. Her ble det tatt 2 positive prøvestikk. 4 flintavslag,
deriblant en flekke. 1 flintavslag og et brent flintstykke.»
I 2002 fant turgåere en flintstein i en traktorvei.
«Den 31.05 foretok kulturavdelingen befaring på stedet.» «Det ble funnet flintbiter i den østre
vegskjæringen på vegen, en bit lå i selve vegen, samt i to regulære prøvestikk; ett vest for
vegen og ett øst for vegen. Det ble lagt en rekke prøvestikk i alle himmelretninger ut fra de
positive prøvestikkene. Disse var alle negative. Alle funn er samlet innenfor en radius av ca.
15 meter.»

Side 2

«Boplassene, med sikringssoner har følgende utstrekning: R1 Sirkel på 5 meter i diameter. R2
Kvadratisk areal på 50 x 50 meter. R3 Sirkel på 25 meter i diameter.»
I 1998 var R-1 ikke en boplass. I 2002 er den omtalt som boplass. Det er utført negative prøvestikk
som begrenser lokalitetene. Deretter legges det på en ekstra sone på 5 meter.
Funnene har da et areal på 3010 m2. Negative prøvestikk ga da en avgrensning.
Hensynsone rundt dette øker arealet til 15000 m2. Dette uten annet en med begrunnelse at dette vil
lette formidling av steinalderhistorie til lokalbefolkningen.
Ingen nye funn.
Utilsiktede konsekvenser:
x Adkomst for skogsdrift har et veikryss innenfor dette området. Kan disse vedlikeholdes og
utvikles til å holde standard for hugstmaskiner? Må man i fremtiden legge om skogsbilveier?
x Hvordan har fylkeskommunen planlagt å utnytte at ”kulturmiljøets verdi er knyttet til
kunnskap om steinalderens bosetning og samfunn”? Har fylkeskommunen satt av midler til
dette? Slik det er nå kan ikke annet enn prøvestikk og flintfunn utført i 1998 og 2002 arkivert
i fylkeskommunens arkiver vise dette for menigmann.
Vi kan ikke se at behovet for en hensynssone er dokumentert. Lokaliteter er allerede ivaretatt og vi
kan ikke se at en hensynssone vil tilføre samfunnet noen verdi. Det vil kun legge begrensninger på
skogsdrift og kan føre til at vi blir pålagt store fremtidige kostnader for å opprettholde adkomst til
skogen.

Figur 3 Foreslått hensynsone rundt 3 lokaliteter i temaplan i tidligere Røyken kommune i 2015-17.

Side 3

Vi stiller gjerne opp på et møte hos dere hvis det skulle være behov for ytterligere
dokumentasjon.
På forhånd takk.
Mvh.
Tone Sundby Håkon Sundby
Tlf: 911 53 480
hakon.sundby@gmail.com
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Asker kommune
Samfunnsutvikling
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Husebykollen, Filtvet 30.06.2021

Til sak 343/75 - Miljøskadelige utslipp fra den planlagte utvidelsen av
steinbruddet i Husebykollen. Mangelfull konsekvensutredning.
Vi viser til vedlagte notat.
Notatet påviser forhold som ikke er, eller er mangelfullt behandlet i konsekvensutredningen. Vi
mener dette bør føre til at planen/konsekvensutredningen slik den foreligger ikke er berettiget
kommunal behandling.
Vi ber om at notatet tas inn i saken som omhandler «Hurum Pukk. Reguleringsplan med
konsekvensutredning. Planbeskrivelse» som supplement til vår presentasjon på informasjonsmøtet 18.
mars 2021 og oppfølgingen av presentasjonen i vårt brev av 04.04.2021, og vi ber om bekreftelse
på dette til nedenstående epost-adresser.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen,
Bjarne Blikeng
Styreleder
Husebykollen Hytteeierforening
Epost: bjarne.blikeng@gmail.com
post@husebykollen.org

Åge Borg-Andersen
Epost: aageba@coherence.no

*****
Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121 927) organiserer 17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet.
Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen samt
representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.
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NOTAT
Til: Asker kommune og Asplan Viak

Dato: 30.06.2021

Supplement til:
x Hytteeierforeningens presentasjon på informasjonsmøtet 18. mars 2021 (side 19).
x Brev av 04.04.2021: Oppfølging av informasjonsmøtet 18. mars 2021 ang. forslaget til
reguleringsplan for Hurum Pukk AS i Husebykollen (side 7).
Til sak 343/75 Reguleringsplan Hurum Pukkverk, Husebykollen

Miljøskadelige utslipp fra den planlagte utvidelsen av steinbruddet i
Husebykollen. Mangelfull konsekvensutredning.
Vi viser til Reguleringsplan med konsekvensutredning. Planbeskrivelse (versjon 1, 31.05.2021, heretter
Regpl.) kapittel 4.5 Avrenning; utslipp til vann. Vi mener konsekvensutredningen på dette punkt
er mangelfull av to grunner:
x
x

Det er ikke utredet mengder av utslipp fra uforbrente sprengstoffrester og partikler etter
sprengning og konsekvenser av dette for naturen.
Konsekvenser av naturinngrep for å håndtere overvann er ikke utredet.

Miljøutslipp pga. sprengning
Volumer og trafikk
Tabellen nedenfor er hentet fra Regpl (side 15) og viser at planforslaget innebærer utsprengning
av 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell med egenvekt 2,9 tonn/m3.

For å få et begrep om hvilket volum det her er snakk om, kan vi gjøre et par sammenligninger:
x

2 750 000 m3 masse tilsvarer et volum som er 275 m langt, 100 m høyt og 100 m bredt.
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x

En fotballbane som er 100 m lang og 70 m bred har et areal på 7 000 m2, dvs. volumet
planforslaget omhandler tilsvarer et tårn som er 2 750 000/7 000 = avrundet til et 400 m
høyt (tårn).
x Oslos høyeste bygning Radisson Blu Plaza Hotell er 117 m høyt. Volumet med grunnflate
som en fotballbane blir ca. 3,5 ganger høyere enn Oslos høyeste bygning.
Når fjell blir sprengt, øker volumet med faktoren ca. 1,61, dvs. det er 4 400 000 m3 pukk og
grus som skal produseres og kjøres bort. Bruker vi fotballbanen som grunnflate, blir dette et tårn
men en høyde på ca. 630 meter.
En stor lastebil tar ca. 8 m3, dvs. planen legger opp til bortkjøring av 550 000 lastebillass, hvilket
betyr at det hvert år de kommende 80 årene vil kjøre 6875 lastebiler frem og tilbake på riksvei
281 fra Sætre, over Storsand-bakkene til Svingen og videre på Husebyveien.

Forbruk av sprengstoff
Regpl oppgir ikke hvilken type sprengstoff som benyttes, men vi kan antagelig anta at det
anvendes emulsjonssprengstoff (slurry)2, dvs. et sprengstoff basert på ammoniumnitrat, NH4NO33.
Flytende sprengstoff (slurry)
Lastebilen som eksploderte var lastet med flytende sprengstoff som kalles slurry. Det har en geleaktig konsistens
slik at det kan pumpes over i et blandebatteri som gjør at det kan brukes som sprengstoff for det meste i
pukkverk, gruver og tunelldrift. Hvert år brukes det 50.000 tonn sprengstoff, og mer enn 80 prosent av dette
kommer som flytende vare. Det brennbare stoffet og nitrater (oksidasjonsmiddel) er rørt inn i en mettet løsning
av oksiderende salt, hovedsakelig ammoniumnitrat som vi kjenner best fra kunstgjødsel.
https://www.aftenposten.no/norge/i/oR5og/uhyre-sjelden-at-flytende-sprengstoff-eksploderer

Antatt forbruk sprengstoff i ved sprengning i fjell estimeres fra 1 kg pr. m3 opp til 3 kg pr. m3
avhengig av bergartens egenvekt/tetthet. Bergtypen i Husebykollen har høy egenvekt, og vil
måtte betegnes som «tungsprengt fjell». På dette grunnlaget anslår vi et forbruk av sprengstoff
som ligger i den øvre del av intervallet 1–3 kg sprengstoff pr. m3, dvs. det medgår opp til 8,25
millioner kg sprengstoff for å sprenge ut 2,750 mill m3 fast berg.
Hovedpoeng å ta med videre:
 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell planlegges sprengt bort.
 4 400 000 m3 pukk og grus skal produseres og kjøres bort.
 Bortkjøring av 4 400 000 m3 pukk og grus betyr en trafikk på 550 000 lastebilturer.
 Det medgår opp til 8,25 millioner kg sprengstoff.

Sprengning og miljøgifter
Konsekvensene av bruken av slike store mengder sprengstoff er ikke vurdert i Regpl. Det er et
faktum at ved sprengning blir det alltid en rest uforbrent sprengstoff – opp til 15 %, som
representerer en miljøfare som ikke er utredet.
Ved sprengning med emulsjonssprengstoff, som består i hovedsak av NH4NO3, består denne
resten av ammoniumnitrat. Dette betyr at opptil 1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat vil følge
drivevann (drift-og drensvann) og avrenningsvann fra utsprengte masser (sprengstein) og
pukkdeponier.
Ammoniakk (NH3) er en giftig forbindelse som dannes når ammonium (NH4 + ) kommer i et
basisk miljø. Bergarten gabbro i dette området er sterkt basisk, noe som bekreftes i målingene
https://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/3141
https://www.aftenposten.no/norge/i/oR5og/uhyre-sjelden-at-flytende-sprengstoff-eksploderer
3 https://snl.no/sprengstoff;
https://www.oger.is/static/files/Sprengiefni/Sprengiefni/SystembeskriveleSprengstoffVer1_2005.pdf
1
2
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(pH = 9,0). Ammoniakkandelen øker med økende pH. Bergarten i Husebykollen er sterkt basisk
(høy pH). Store deler av uforbrent sprengstoff vil derfor omdannes til giften ammoniakk fordi
giftvirkningen av ammonium og ammoniakk øker markant med økende pH ettersom andelen
ammoniakk øker.4 Dette dreper fisk og er helseskadelig for mennesker.
Sprengstoff er også en betydelig nitrogenkilde. Vi snakker om en «produksjon» på tilsammen
opptil 1 237 500 kg giftstoffer og gjødsel.
Utslipp av ulike nitrogenforbindelser som nitrater, ammonium, ammoniakk og andre nitrogenforbindelser vil virke som gjødsel for planter og plankton i Oslofjorden og lokalt.
Miljøkonsekvensen av dette mener vi er bagatellisert og ikke vurdert i Regpl.

Miljøkonsekvenser opp mot tiltaksplanen for Oslofjorden mv.
Miljømyndighetene ved Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har tatt fatt i
Oslofjordens miljøtilstand. Vi sakser fra Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv (mars 2021)5:
Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Store deler av Oslofjorden har moderat økologisk
miljøtilstand og dårlig kjemisk miljøtilstand etter vannforskriftens kvalitetselementer. Torskebestanden er
på et historisk lavt nivå og er i tilbakegang. Tareskog og ålegrasenger der fisk og annet liv vokser opp er også
i tilbakegang. I mange poller og bukter er oksygennivået i bunnvannet så lavt at alt liv dør ut. Miljøgifter gjør
at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises. (side 7)
Påvirkninger på fjordsystemet i Oslofjorden er langt større enn det økologien kan tåle. Tilførsler av nitrogen,
fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring,
tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. (side 8)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivtfriluftsliv/id2842258/

Hvor stor andel av de tilsammen opptil 1 237 500 kg giftstoffer og gjødsel som blir «produsert»
pga. aktiviteten i steinbruddet som vil havne i fjorden, kan vi ikke si noe om, bortsett fra at det
sannsynligvis vil være en betydelig mengde. Fjerning av nitrogen ved rensing regnes pr. dato for å
være komplisert (se referanse i fotnote 4), slik at nitrogen som «produseres» vil slippes ut i
bekkeløp og i Oslofjorden.
Dette virker åpenbart direkte i mot myndighetenes planer for å bedre Oslofjordens økologiske
tilstand.
Poenget med sedimenteringsdammer er at partikler i overvannet som vil forurense natur og
vassdrag kan synke til bunns og således samles opp. Men forurensninger som er oppløst i vann,
vil før eller siden renne videre, dvs. nitrater, ammonium, ammoniakk og andre nitrogenforbindelser fra 1 237 500 udetonert ammoniumnitrat vil potensielt havne i bekkefar (Huseby
Solberg bekkefelt) og senere i Oslofjorden ved Halvorshavn med «en lokalt viktig naturtypelokalitet av typen bløtbunnsområder i strandsonen» (Regpl. side 48).
Sprengning vil også generere store mengder partikler, blant annet steinstøv fra boring og
sprengning. Deponier av pukk og grus vil ved avrenning avgi steinstøv. Slike partikler kan drepe
organismer ved å forårsake fysiske skader på blant annet fiskegjeller.6

https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2013_882436.pdf Avrenning av ammoniumnitrat fra
uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger,
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivtfriluftsliv/id2842258/
6 https://www.skien.kommune.no/globalassets/bdk/plan-og-byggesak/plan/01-planarbeid/03-planer-tilhoring/kjolevann-til-gromstul/detaljert-miljooppfolgingsplan-vannmiljo_200909.pdf
4
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Selv om sedimenteringsdammer kan virke bra for partikkelbundne forurensninger 7, forutsettes
det at dammene graves ut «spesielt etter hver store nedbørsperiode» (Regpl. side 53).. Hva som
skal gjøres med de forrurensede massene, og hvor de eventuelt skal leveres, sier Regpl intet om.

Figur I: Ansamling av forurenset vann etter regnvær.

Figur II: Filtvetbekkens løp mot Ekrabukta.

Figur I viser dammer med grumsete vann som er dannet etter en periode med regn. Bildet
illusterer de store mengder vann som samler seg og som sedimenteringsdammene vil ha store
problemer med å håndtere. I tillegg vil sprekker i berggrunnen medføre at vannet til slutt havner
i Filtvetbekken, som sør for Husebykollen renner omtrent fra vest til øst mot Bjørnstad og som
derfor vil fange opp sigevann fra steinbruddet. Se kart i Figur II.
Også sedimenteringsdammene vil inneholde giftstoffer og partikler og er i seg selv også skadelig
for smådyr og mikroskapninger som vil befinne seg i vannet.
Det planlegges avskjæringsgrøfter for å lede terrengvann fra vestlige og nordlige del av planområdet «utenom driftsområdet og sedimentasjonsdammene» (Regpl. side 53).
Men, som i dag, vil forurenset overvann fra det fremtidige uttaksområde («krater») drenere
naturlig ned i sprekker i fjellet og havne i Filtvetbekken som renner ut på Ekrastranda, i østre
hjørne av badestranden. Denne er nabo-område til campingplass og Trefoldighet (Filtvet)
Feriekoloni for barn. Dette betyr at rester av giftstoffer som ammoniakk vil slippes ut der
feriefolk ferdes og barn leker.
Stillestående vann i sedimenteringsdammene vil renne ned i fjellsprekker og side ned mot
bekkefaret som går nedover langs Husebyveien. Bekkevannet vil før eller siden ende opp i
Filtvetbekken (se Figur III).

https://docplayer.me/13005364-Er-var-praksis-med-sedimentasjonsdammer-god-nok-til-a-beskytte-vann-ogvassdrag.html
7
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Figur III: Bekkefar og illustrasjon av tilsigsløp av overvann og vann gjennom bergsprekker til Filtvetbekken.

På bakgrunn av ovenstående mener vi at miljøkonsekvensen for utslipp lokalt og i Oslofjorden
er bagatellisert og kun overfladisk vurdert i Regpl.
Hovedpoeng å ta med videre:
 Opp til 15% av sprengstoffet vil være uforbrente rester av nitrater og ammonium.
 Konsekvensutredningen ignorerer konsekvensene av uforbrente rester av sprengstoff, dvs.
1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat.
 Opp til 1 237 500 kg uforbrent sprengstoff vil blandes med basisk vann og renne ut som
giftstoffer og gjødsel i Oslofjorden.
 Forurenset overvann vil sige ned i Filtvetbekken og giftstoffer som ammoniakk slippes
ut på badestranden i Ekrabukta.

Luftforurensning som følge av transport
Inntil videre, og i mange år fremover, vil transport av den utsprengte massen foregå med
konvensjonelle lastebiler med dieselmotor. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er målet at 50
prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy i 2030 8, men det er umulig å forutse hva som
vil skje ang. dette relatert til steinbruddet i Husebykollen.
Vi vil anta fortsatt bruk av lastebiler med dieselmotor, og anslår at 65 % av uttatt masse skal
transporteres til Rockwool-fabrikken i Moss. Dette betyr at 5,2 millioner tonn masse skal
transporteres fra Husebykollen til Moss, en distanse på 120 km tur/retur.
Utslipp pr. km pr. tonn er 0,3 kg CO2, men tunge godsbiler, lastebiler slipper sansynligvis ut
mer9. Resultatet er utslipp av totalt 187 000 tonn CO2. Her er det beregnet t/r men ikke
medregnet produksjon og lokalt (og annen fjern transport) for de siste 35 % av de produserte

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/eusmobilitetspakke/foreslar-nye-mal-krav-og-standarder-for-a-redusere-klimagassutslipp/id2626007/
9 https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/mindre-utslipp-per-kjorte-kilometer
8
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massene. Utslippene er derfor sannsynligvis en del høyere, kanskje 250 000 tonn. Tallene gir
alikevel en god idé om omfanget av utslippene.
Til sammenligning var totalt CO2 utslipp for Asker kommune i 2019 på 169 000 tonn/år.10
Hovedpoeng å ta med videre:
 Transport av 7 975 000 tonn masse betyr en anseelig mengde utslipp av CO2 sålenge
transporten skjer med dieseldrevne biler.
 Med anslått 5,2 millioner tonn masse som skal leveres til Rockwool i Moss, betyr dette
utslipp av 187 000 tonn CO2. Medregnet utkjøring av de resterende 35 % masse, blir
utslippene betydelig større, avrundet estimat til ca. 250 000 tonn.
 Med totalt 250 000 tonn CO2-utslipp, betyr dette at steinbruddet hvert år blir kilde til
atmosfærisk utslipp på 3 125 000 kg CO2.
 Konsekvensutredningen omfatter ikke utslipp av klimagassen CO2.

Naturinngrep for å håndtere overvann
For å håndtere overvann, skal Figur 4-37 side 53 i Regpl vise dette ved følgende tiltak:
x
x

«... etableres avskjærende grøfter i vest, illustrert med sort stiplet linje» (Regpl side 53).
«For vestlige og nordlige del av planområdet forutsettes det at det etableres avskjærende
grøfter for terrengvann. Grøften skal lede vann utenom driftsområdet og
sedimentasjonsdammen» (Regpl side 49).

Blå (rette) linjer viser avrenningsretning av overvann som renner mot øst etter dagens terreng.
Det er uklart for oss om Figur 4-37 viser dette, for «sort stiplet linje» viser uttaksområde
Alternativ 1 ifølge tegnforklaringen.
Vi kan forsøksvis anta at de påtenkte avskjæringsgrøfter skal følge linjer vi har markert med gul
strek i Figur 4-37, se Figur IV nedenfor.

Figur IV: Avskjæringsgrøfter for overvann, basert på Regpl Figur 4-37.
10
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Dette vil nødvendigvis bli svært ødeleggende, og medføre at ødeleggelsene vi bli mye større enn
det som fremgår av plankartet på side 25 i Regpl.
I praksis vil omtrent hele området for Alternativ 1 også raseres selv om det ikke sprenges ut som
del av steinbruddet.
Når vi tegner den planlagte grøften mot sydvest inn på kartet over kulturminner (Regpl Figur 45), blir det tydelig at for å anlegge grøften vil anleggsmaskiner og sprengninger skape
ødeleggelser av kulturminner og naturen rundt.

Figur V: Avskjæringsgrøft for overvann i konflikt med kulturminner inntegnet i Regpl Figur 4-5.

Hovedpoeng å ta med videre:
 Den planlagte grøften for å lede overvann til sedimenteringsbassengene vil måtte bli dyp,
og vil medføre store naturødeleggelser utenfor uttaksområdet angitt ved Alternativ 2.
 Bruk av anleggsmaskiner og utsprengning av grøften vil ødelegge kulturminner.
 Konsekvensutredningen overser de skader på naturtyper, kulturminner og terreng
anleggmaskiner for, og etablering av, avskjæringsgrøfter vil avstedkomme.

Oppsummering
Vi har i dette notatet vist at konsekvensutredningene når det gjelder miljøskadelig utslipp er
mangelfulle, og vi kan ikke se at de tilfredstiller ikke kravene i forurensningsforskriftens § 30-9
litra b) der det «kreves dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige»11.
Vi ser av Miljøveileder for pukkverk (M-1136)12 at «Utslipp av miljø- eller helseskadelige stoffer ... kan ha
behov for å reguleres med vilkår i tillatelse. ... For eksempel høye utslipp av ammoniakk/nitrogen fra
sprengning.»
De høye utslippene av fra 8,25 millioner kg sprengstoff som genererer opp til 1 237 500 kg
udetonert ammoniumnitrat som oppløses i vann med høy pH med ammonium og ammoniakk
som resultat, vil måtte vurderes opp mot forurensningsforskriften § 30-6. Da kommer
11
12

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/november-2018/miljoveileder-for-pukkverk/
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Miljøveileder for pukkverk (M-1136) avsnitt § 30-6 Utslipp til vann (side 10-12) til anvendelse, noe
Regpl ikke tar hensyn til.
De mange tiltak som Regpl lanserer for å håndtere forurenset overvann vil kreve innsats og
oppfølging fra tiltakshaver som vi tillater oss å betvile blir fulgt opp. Denne tvilen er basert på
tett oppfølging av driften av steinbruddet i de 5 siste årene, og manifestert ved stoppordren fra
Asker kommune (2020), diverse pålegg fra fylkeskommune og statsforvalter/fylkesmann, klager
på støv og støy fra naboer, manglende sikring osv.
Videre påpeker vi at det i Regpl er områder som ikke er konsekvensutredet, herunder
konsekvenser av utslipp av uforbrente sprengstoffrester, konsekvenser av de planlagte
avskjæringsgrøfter og uttransportering av masser.
Hovedpoenger oppsummert:
 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell planlegges sprengt.
 4 400 000 m3 pukk og grus skal produseres og kjøres bort.
 Bortkjøring av 4 400 000 m3 pukk og grus betyr en trafikk på 6875 lastebillass i året i 80
år.
 Det medgår opp til 8,25 millioner kg sprengstoff.
 Opp til 15% av sprengstoffet vil være uforbrente rester av nitrater og ammonium.
 Konsekvensutredningen ignorerer konsekvensene av uforbrente rester av sprengstoff,
dvs. 1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat.
 Opp til 1 237 500 kg uforbrent sprengstoff vil blandes med basisk vann og renne ut som
giftstoffer og gjødsel i Oslofjorden.
 Transport av 7 975 000 tonn masse betyr en anseelig mengde utslipp av CO2 sålenge
transporten skjer med dieseldrevne biler.
 Med anslått 5,2 millioner tonn masse som skal leveres til Rockwool i Moss, betyr dette
utslipp av 187 000 tonn CO2. Medregnet utkjøring av de resterende 35 % masse, blir
utslippene betydelig større.
 Med med totale utslipp på opp mot 250 000 tonn/år, betyr dette at steinbruddet hvert år
blir kilde til atmosfærisk utslipp på 3 125 000 kg CO2.
 Konsekvensutredningen omfatter ikke utslipp av klimagassen CO2.
 Den planlagte grøften for å lede overvann til sedimenteringsbassengene vil måtte bli dyp,
og vil medføre store naturødeleggelser utenfor uttaksområdet angitt ved Alternativ 2.
 Grøften vil ødelegge kulturminner og skjære over hytteveien som planlegges å erstatte
nåværende adkomstvei Nedre Husebykollen.
 Konsekvensutredningen overser de skader på naturtyper, kulturminner og terreng
avskjæringsgrøften vil avstedkomme.

Sluttnoter
i

http://www.umb.no/statisk/ipm/titania_brosjyre.pdf Ca. 75 tonn sprengstoff pr. salve bryter ca. 200 000 tonn.
Omregnet til volum gir dette ca. 1 kg sprengstoff pr. m3 fjell.
https://www.at.no/anlegg/467084 Det ble brukt 15,5 tonn sprengstoff til å sprenge 18.000 faste kubikkmeter berg.
(15 500kg/18 999m3= 0,86 kg pr m3).
https://www.at.no/anlegg/467084 Pukkverksalve satt av 29. mars 2019 hos Valdres Pukkverk AS på Kalplassen
fjelltak. Det ble brukt 15,5 tonn sprengstoff til å sprenge 18.000 faste kubikkmeter berg. Borreriggen gikk ble kjørt
på to skift i forkant. Det ble boret 140 hull på til sammen 2,3 km.
https://www.bygg.no/se-nordens-storste-pukkverkssalve/1282260!/ 67.926 kilo Kemiitti 510-20 sprengstoff.
360.285 tonn stein som kan bearbeides til pukk, ble sprengt ut. https://forcitexplosives.no/produkt/kemiitti-510/
Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (0–30 %)
https://www.oger.is/static/files/Sprengiefni/Almennt/EnkleBeregn_2010.pdf
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Kilder i tillegg til kildehenvisninger i fotnoter
Kilder ang. utslipp fra sprenging (nitrater/ammoniakk)
https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_29.pdf Massedeponering av
sprengstein i vann-forurensningsvirkninger
https://core.ac.uk/download/pdf/30874358.pdf Miljørisikovurdering ved dumping av
sprengstein fra vegtunnel i Vangsvatnet ved Voss
Konsekvenser av sprenging:
https://www.nrk.no/osloogviken/forurenset-tjern-med-sprengninger-1.13232447 Forurenset
tjern med sprengninger
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2449888 Vurdering av spredning av
partikler fra Aksla steinbrudd
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-agder/dokument-agder/miljo-ogklima/forurensning/horinger/2020-e39-herdal---royskar/herdal---royskar---soknad-omutslippstillatelse.pdf E39 Herdal -RøyskårSøknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift
«Ingen reduksjoner i NO3-N/NH4-N fra uomsatt sprengstoff ble observert.
Nitrogenkonsentrasjon varierte mellom 70 og 100 mg/L, men konsentrasjon av partikler varierte
mellom 30 og 150 mg/L.»
Oslofjorden
https://www.oslofjorden.org/din-oslofjord-hva-ble-sagt/ Oslofjorden utgjør en «hot spot» for
biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng?
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1550/m1550.pdf Forslag til
helhetlig plan for Oslofjorden. Ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
«Det bør vurderes om områder på vestsiden av Ytre Oslofjord også bør defineres som følsomt
for nitrogenforurensning.»
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord medet aktivt friluftsliv
https://www.oslofjorden.org/wpcontent/uploads/2019/10/NIVA_Friluftsr%C3%A5det_SALT_27sep2019-Andr%C3%A9Staalstr%C3%B8m.pdf Hvordan er vannkvaliteten i fjorden?
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Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Husebykollen, 19.09.2021
Vedelektroniskoverførtsvar,vennligstbrukbeggeadressenepost@husebykollen.org
ogaageba@coherence.no.


Husebykollen- Oppfølging av kommunedirektørens kommentarer til
Hytteeierforeningens innspill til kommuneplanens arealdel – Asker
kommune 2022–2034
Vi refererer til vedlegg 34 Kommunedirektørens oppsummering og kommentar til innspill – Tofte
lokalområde av kommuneplanens arealdel Asker kommune 2022 – 2034.
Viser til kommunedirektørens kommentar til Husebykollen Hytteeierforenings inspill:
«Områdeerunderregulering,ogarealetavsatttilannetbebyggelseoganlegg(feltATA1),areal
foruttakogmottakavmasser).Avgrensningenavområdeterredusertitrådmed
reguleringsplanforslagetsomertilbehandling.Kommunedirektørenmenerdeterviktigå
opprettholdearealersominneholderviktigemineralråstoff.Hensynettilhyttebebyggelsenskal
ivaretasireguleringsarbeidet»
1. Vi setter stor pris på at kommunedirektøren presiserer at hensynet til hyttebebyggelsen

ivaretas i det framtidige arbeidet med reguleringsplanen.
Vi tolker arealplanen slik at i og med at området for næring fra gjeldende arealplan fra
Hurum kommune nå foreslås begrenset, vil området som nå blir fjernet som
næringområde bli tilbakeført til LNF. Dette er vi meget fornøyd med som et første skritt.
2. Samtidig er vi skuffet over at kommunedirektøren samtidig ikke presiser viktigheten av å

hensynta naturtyper, friluftsliv og kulturminnene i samme område.
3. Vi viser til Vedlegg 6 i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Her presiseres det i

pkt. 1 og 2 at intensjonen med «planen for masseutak og råstoffutvikling» i Asker
kommune er å skaffe råstoffer til byggevirksomhet i kommunen. Her vil vi vise til
forslaget til reguleringsplan for Husebykollen hvor det informeres om at
hovedintensjonen med utbyggingen er å skaffe råstoffer til produksjonen hos Rockwool i
Moss.
Er det virkelig i Asker kommunes interesse å skaffe råstoffer til en bedrift i en annen
kommune mens det eneste en sitter igjen er ett stort irreversible naturinngrep for all
framtid?
4. Det er ikke slik at den vulkanske steinen Gabbro som finnes i Husebykollen er den
eneste mulighet for å skaffe tilsvarende råstoff til Rockwools fabrikk i Moss. Det finnes
tilsvarende mineralressurser lokalt på andre siden av fjorden i Vestby som kan gi en mye
mer miljøvennlig leveranse av råstoffer til fabrikken. (Ref.
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Kart/B250/Oslofeltet.pdf) og figur 1.)
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5. Vi kan heller ikke se at mulighetene som Hytteeierforeningen har foreslått med å skaffe

byggeråstoffer lokalt ved en begrenset utbygging, er vurdert. I tillegg vil masser fra
byggingen av en eventuell ny Oslofjordtunnel med stor sannsynlighet også denne gangen
lagres i Storsandområdet, og vil kunne gi nok byggeråstoff lokalt i samme område.
6. Hytteeierforeningen har også gjort en beregning av miljøutslipp som utbyggingen i

Husebykollen vi gi. (Ref. brev 30.06.2021 Miljøskadelige utslipp fra den planlagte utvidelsen av
Husebykollen.) Vi ber om at de store utslippene og påfølgende miljøforurensning vurderes
opp mot fordelene av utbyggingen av steinbruddet, også sett i lys av hvordan Asker
kommune skal kunne greie å oppfylle sine forpliktelser for å kunne skape en bærekraftig
Oslofjord under behandling av kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2022–
2034.

Med vennlig hilsen,
Bjarne Blikeng
Styreleder
Husebykollen Hytteeierforening
Epost: post@husebykollen.org ; aageba@coherence.no
*****

HusebykollenHytteeierforening(org.nr.918121927)organiserer17eiereavfritidsboligerpåHusebykolleniFiltvet.
Foreningensformålerbl.a.åivaretaeiernesfellesinteresser,bidratiletgodtfritidsͲ/friluftsͲmiljøiområdetHusebykollen
samtrepresentereiforeningssakeroverforgrunneiere,kommunen,pukkverket(HurumPukkAS)o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.
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Vedlegg
Figur 1
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Asker kommune

Deres ref.:
20/1679

Vår ref.:
/Asker miljøpark - innspill kommuneplan.docx

Dato:
2021-10-01

Innspill til kommuneplanens arealdel 2021-33 – Asker Miljøpark på
del av Yggeset-området
Innspillet gjelder del av gårdsnr. 70, bruksnr. 3 på Yggeset i Asker kommune, se figur 1.
Asker kommune har utarbeidet forslag til ny kommuneplan som i disse dager skal legges ut til offentlig
ettersyn. Vi erfarer at planforslaget for aktuelt areal har arealformål som støttes av initiativtakere til Asker
Miljøpark AS. I dette nye innspillet kommer vi med noe detaljinformasjon om det planlagte prosjektet «Asker
Miljøpark» og detaljinnspill om forslag til grenser og bestemmelser.

Figur 1: Rød sirkel markerer området på Yggeset som innspillet gjelder. Flyfoto fra finn.no
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Oppdragsgiver: Viken Miljøpark AS
Oppdragsnr.: 52105575

1

Om planområdet

Yggeset er som kjent i dag lokasjon for blant annet en kommunal gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall,
mottak og bearbeiding av steinmasser, bark-kverning/barklager, lagring av containere mm., og mellomlagring
av avfall. Bruken fremstår som noe fragmentert.
Området omfattes av «Reguleringsplan for Yggeset Avfallspark», fra 2001. Området som brukes til
gjenvinningsstasjon er regulert til «midlertidig område for kommunalteknisk virksomhet», med en varighet på
inntil 40 år. Når planens varighet utgår, skal området tilbakeføres til jordbruksarealer. Videre er det satt av
fem forskjellige delområder til ulik massehåndtering og deponering av avfall. Disse områdene har også
midlertidig varighet.

2

Kommunen har påpekt behov for masseforvaltning i kommunen

Asker kommune påpeker i rapporten «Råstoff og masseforvaltning» at kommunen har begrenset kapasitet
for rensing, gjenvinning og sortering av masser. Videre påpeker rapporten at kommunen har et ansvar for å
ha nødvendige arealer for slike prosesser. Yggeset trekkes frem i rapporten både som et eksisterende og
fremtidig område for mottak og bearbeiding av steinmasser. Området er svært godt egnet for en slik
virksomhet med sentral beliggenhet. Området er allerede opparbeidet med ulike virksomheter knyttet til
avfalls- og massehåndtering. Videre er plasseringen relativt tett på hovedveinettet, samtidig som området er
tynt befolket. Konsekvensene av gjenvinning av gravemasser her blir derfor beskjedne for eksisterende
arealer og omkringliggende bebyggelse.

3

Forslag om å etablere Asker Miljøpark på Yggeset

Entreprenørselskapet NRC Norge AS med datterselskapet Gunnar Knutsen AS har dannet selskapet Asker
Miljøpark AS, og foreslår å etablere Asker Miljøpark som et gjenvinning- og rense anlegg for gravemasser
(overskuddsmasser) på Yggeset.
Formålet er å redusere avfallsmengdene og unødig transport og oppnå utnyttelse av ressursene slik at den
videre samfunnsutviklingen skjer på en bærekraftig måte.
Ved Asker miljøpark er det planlagt å gjenvinne alle typer gravemasser som tidligere har blitt levert som
avfall til deponi. Renseteknologien muliggjør mottak og gjenvinning av avfallet, og leveranse av rene og
godkjente pukk-produkter tilbake til samfunnet. Miljøparken reduserer behovet for store naturinngrep ved
tradisjonell utvinning av begrensede naturressurser. Miljøparkens miljøteknologi skaper verdier og nye
arbeidsplasser basert på grønn teknologi og bidrar dermed positivt til en voksende sirkulærøkonomi.
Asker Miljøpark er ment å bidra til at Asker kommune oppfyller sin strategi for masseforvalting, og vil
redusere deponibehovet, redusere behovet for å etablere nye masseuttak / pukkverk, redusere
tungtransport, redusere kostnader i prosjektene, redusere utslipp av CO2 og bidra til et bedre klimaregnskap
for Asker kommune.
Her ønsker NRC Group med partner Skanska Industrial Solutions å bistå Asker kommune med å gå foran i
det grønne skiftet, slik at Asker kan bli en av de første kommuner i Norge med et moderne innbygget
renseanlegg for alle typer gravemasser fra lokalregionen.
Det er utarbeidet en enkel skisse av mulig arealbruk, for å vise hvordan et anlegg kan bli. Innebygd del
innebærer at det monteres opp stor(e) hall(er) oppå støpt plate. Se figur 2.
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Figur 2: 3D-illustrasjon av mulig anleggsutforming. Lukket vaskeanlegg for rene og forurensede overskudds masser

NRC Group har inngått avtale for leie av det aktuelle arealet med grunneier, samt inngått et partnerskap
med Skanska Industrial Solutions AS (SIS). Disse to selskapene er store dyktige aktører som har lang
erfaring og kompetanse innenfor håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser; blant annet har SIS
drevet gjenvinningsanlegg på Fornebu i ca. 20 år.
Selskapene er klare for å investere betydelig i grønn bærekraftig teknolog i Asker. De ønsker å igangsette
arbeid med reguleringsplan så raskt som mulig etter vedtak av kommuneplanens arealdel, for å legge til rette
for en moderne, innebygget, bærekraftig og grønn industriell massehåndtering på den aktuelle delen av
Yggeset. Dette vil gi en rask løsning for å bidra til kommunens utfordringer med overskuddsmasser
fremover.
I det innebygde anlegget vil det foregå rensing og bearbeiding av overskuddsmasser. Lignende anlegg i
Norge finnes bare i Nes kommune ca. 60 km nordøst for Oslo, samt et anlegg som ikke er innbygd i
Trondheim og et i Stavanger.
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Figur 3: Bilder fra liknende innebygd anlegg på Nes

Den rest-del av massene som ikke kan gjenvinnes, kan vurderes deponert på areal avsatt til deponi rett vest
for areal for planlagte Asker Miljøpark.
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4

Konsekvenser av etablering

Arealbruken på del av Yggeset vil bli strammet opp i forhold til dagens bruk, med én stor aktør i stedet for
flere små i dette delområdet. Som seriøs aktør vil man også være nøye med å sørge for tillatelser fra
kommunen, Statsforvalteren m.m. for det som etableres.
Innbygging av viktige deler av anlegget vil redusere støv og støy og gi jevnere drift og sikrere kvalitet på de
ferdige produktene.
Det totale transportarbeidet i Asker vil reduseres, blant annet redusert kjøring til deponier i gamle Røyken og
Hurum kommuner, og ved redusert uttak av masser i steinbrudd og sandtak. Redusert transport betyr
reduserte klimagassutslipp og redusert belastning på veinettet.
Økt gjenbruk gir lavere tempo på oppfylling av deponier og uttak i steinbrudd og sandtak. Dermed reduseres
behovet for nye arealer til deponi, steinbrudd og sandtak. Det reduserer også behov for bruk av sprengstoff i
steinbrudd, en kilde til nitrogenutslipp som kan være belastende på vassdrag.

5

Forslag til justering av kommuneplan-forslag mht. grenser

I foreliggende forslag til ny kommuneplan er de eksisterende næringsområdene, samt det tilstøtende
området i vest, satt av til «ATA2». Dette formålet gjelder «andre typer bebyggelse og anlegg», som er tenkt
brukt til massehåndtering.

Figur 4: Utsnitt fra foreløpig plankart for ny kommuneplan, fra kommunens kart på internett. Rød sirkel markerer aktuelt
område

I foreliggende forslag til arealplan er det lagt inn en «blågrønn» buffersone mellom deponiområdet og
området som er ønsket brukt til gjenvinning. Dette gjør at det oransje arealet innimellom denne blågrønne
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sonen blir vel trangt. Grensene for den blågrønne sonen synes å være basert på den eksisterende
reguleringsplanen for området. Vegetasjonen som omkranser eksisterende aktiviteter på området i dag, er
betydelig smalere enn hva formålsgrensene legger opp til. Eksisterende skogkledde skråning i vest og nord
er ca. 12-15 m bred, riktignok med noen nye hauger ved siden av som har rukket å bli grønne på flyfoto.
Vegetasjonen som er etablert i skråningene nå synes å fungere godt som innsynsbuffer. Det foreslås derfor
at grenser for buffersone følger eksisterende skråningskanter i vest og nord, og at tilsvarende bredde på 15
m vises også i sør. Med slik justering skaper man bedre plass og fleksibilitet til god arealbruk. Dersom det
blir behov for støyskjerming av et anlegg er det mest riktig at dette utføres inne på oransje areal istedenfor
blågrønt areal.
Vi foreslår derfor en justering av formålsgrensene mellom blågrønne områder og oransje områder.
Se justeringsforslag i figur 5.

Figur 5: Kart med forslag til justert grense mellom oransje og blågrønt areal

6

Innspill til bestemmelser i kommuneplan-forslag

I forslag til nye bestemmelser for kommuneplanens arealdel står følgende i punkt 9.5, (med vår
understreking av det som gir grunnlag for gjenvinning):
«Uttak og mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser tillates
kun i område ATA1 og ATA2 og området skal inngå i godkjent reguleringsplan. Områder som er
avsatt til råstoffutvinning tillates ikke bebygget eller benyttet på en måte som vanskeliggjør framtidig
råstoffutvinning.»
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Vi er usikre på om teksten er for utydelig og av noen kan tolke dette som å ikke tillate den arealbruk som en
miljøpark med gjenvinning av masser innebærer. Ordet gjenbruk sier intet om at masser må prosesseres.
Den planlagte gjenvinning vil trolig innebære både sikting, vasking og knusing av masser.
Vi foreslår derfor at kommunen vurder å justere teksten i punkt 9.5 til noe slikt som (endringer
understreket):
Uttak og mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenvinning av masser
tillates kun i område ATA1 og ATA2 og området skal inngå i godkjent reguleringsplan.
Områder som er avsatt til råstoffutvinning tillates ikke bebygget eller benyttet på en måte
som vanskeliggjør framtidig råstoffutvinning. I områder for mellomlagring og gjenvinning av
masser tillates prosessering av masser, inkludert sikting, knusing og vasking av massene.

Med vennlig Hilsen
Norconsult AS

Eivind Huseby
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Høringsuttalelse - Revisjon av kommuneplanens arealdel
Opprettelse av tomter for 3 nye eneboliger med sekundærboliger
Solbergsvingen 50 - Dikemark, gnr/bnr 90/7

Kart med arealet markert i tilknytning til eksisterende boligfelt i nærheten av Dikemark
Kommunedirektøren anbefaler ikke å innarbeide innspillet i kommuneplanens areaIdel. Kommunedirektøren
mener området ligger utenfor prioritert vekstområde. Vi mener innspillet bør vurderes på nytt, da det er
bærekraftig og klimagodt og ligger svært nær Dikemark som er et lokalsenter under utvikling.

Sentrale momenter:
1.

Planarealet vil bidra positivt til ønsket utvikling av Dikemark lokalsenter.
Dikemark er definert som en av Asker kommunes tettsteder. Kommuneplan for Asker 2018 – 2030 fastslo
at Dikemark skal utvikles til et godt lokalsenter for denne delen av kommunen, med service, møteplass og
småskala næring, i et nabolag hvor det tilrettelegges for inntil en gradvis utbygging av 1200 nye boliger.
Innspillet er i tråd med Askers utbyggingsplaner for Dikemark og ligger til rette for Dikemarks utvikling med
sin nærhet til Dikemark sentrum.

2.

Optimal beliggenhet
Det er gåavstand til offentlig kommunikasjon, skole og barnehage. Idrettsanlegg, badeplasser og dagligvare
i umiddelbar nærhet.
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3.

God areal- og transportplanlegging, innenfor kollektivstammen
Bygging inntil allerede eksisterende boligfelt, med eksisterende opplegg for vei, strømtilførsel, offentlig
vann og kloakk. Boligene ligger i umiddelbar tilknytning til Heggedalsveien, som er en hovedfartsåre til
Heggedal stasjon og kollektivknutepunktet Asker sentrum. Boligene har nærhet til E18.
Det er naturlig å la arealet ved en reguleringsendring inngå i reguleringsplanen for boligområdet mot nord
og vest. Da denne planen ble vedtatt i 1984 var arealet tiltenkt å være med i planen. Arealet ligger logisk til
rette for å inngå i planen både ut ifra topografien og ved at tomtene ikke egner seg til jordbruksformål.
Arealet ligger ikke naturlig til gårdsdriften.

4.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har vurdert arealene og konkludert med at det er uegnet til dyrking
av skog og gress.

.

illustrasjonsplan 3 eneboliger med sekundærboliger

Disse momentene ivaretar kommunens strategi for boligutvikling og stedsutvikling og ber derfor om at
innspillet innarbeides i arealplanen til boligformål. Innspillet er bærekraftig og et klimagodt tiltak, med en
beliggenhet som medfører små terrenginngrep og hvor infrastruktur ligger klar. Nærheten til tettstedet
Dikemark er vesentlig.
Vennlig hilsen
Ingrid Ulving Gjørven
Marianne Høe
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Hei Lene,
ratulerer så mye med åpningen av uristforeningen sin hytte på Elnestangen Vedlagt er en presentasjon av prosjektet vårt
Elnestangen Miljøhage, som ligger rett ved. Ved forrige rullering av arealplanen het prosjektet Håkavikveien 10 . år vi nå
ønsker å få lagt forslaget inn i kommuneplanen har vi gjort de tilpasningene vi fikk tilbakemelding på. ntall enheter er
redusert med to slik at jordet forblir sammenhengende og adkomsten er endret for å tilpasse den til terrenget. Vi har også
som avtalt beskrevet konsekvensene av prosjektet mer utfyllende.
Miljøhagen vil bestå av 7 mindre miljøvennlige plusshus og et stort område tilrettelagt for hagebruk og bevaring av
kalklindskogen. I forbindelse med en eventuell utbygging vil det også gi en mulighet til å regulere kyststien på Elnestangen.
Vi som forslagstillere vil i tillegg tilby kommunen å få overdra den private delen av St. Hanshaugen og den del av kyststien
som tilhører eiendommen . tbyggerbidraget vil også bestå av en bredding av Håkavikveien. Det vil forbedre atkomsten til
barnehagen og D -hytta betydelig. vrige argumenter finner du i den vedlagte PDFen.
Det vi behøver er politisk hjelp til å få lagt prosjektet inn i kommunedelplanen. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, så ta
kontakt Dette vil bli boliger som tar vare på natur og miljø og som vil holde kulturlandskapet levende.

Beste hilsen
Elisabeth lerck ilssen og Ole Sæthre

Elnestangen
MILJØHAGE

Fra brakk småbruk til bærekraftige boliger

Innspill til kommuneplanen 2021 - 2033

1200 meter til hurtigbåt

600 meter til buss

Vollen

Elnestangen

Forslagstillere:
Elisabeth Klerck Nilssen
og Ole Sæthre

Håkavikveien 10
Gnr./bnr. 67/36, 38, 57

Eiendommen er et tidligere småbruk
som har ligget brakk i flere 10-år. Det vil
bli avsatt ca. 4 mål matjord til
parsellhager og dermed gjenopplive
matjorda. Tradisjonelt har det vært
dyrket bringebær på småbruket og et
av tiltakene er å gjeninnføre den som
en kulturfaktor. Slik vil utbyggingen
være med på å ta vare på
kulturlandskapet og videreføre
matauktradisjonen.

Visjonen for Elnestangen miljøhage er å
bygge syv mindre bolighus med høy
miljøstandard. Prosjektet skal være en
utbygging som er godt sammenvevd med
eksisterende natur- og kulturressurser.
Det søkes om å bygge syv boliger i
plusshus-standard med mulighet for
tilkopling til fjernvarme fra VEAS.

PROSJEKTET

Sigrun Nansens småbruk på Elnestangen

KULTURHISTORIEN

«Se på den deilige svarte jorden her, ja, den lønner det
seg å dyrke. Disse solbærbuskene blev satt i fjor og nu
klatrer de alt oppover veggen som store espalietrær. Og
se på denne grenen som jeg har podet inn på
morelltreet». Sigrun Nansen 1933

Kyststien i området vil også bli tilbudt
overdratt til kommune helt eller delvis.
Slik vil utbyggingen bli et områdeløft
for Askers innbyggere.

I forbindelse med utbyggingen vil
grunneierne overdra østsiden av
Sjøstrandveien til kommunen. Det vil
sikre tilgang til toppen av Elnestangen,
St. Hanshanshaugen, og åpne området
for turgåere helt.

Elnestangen er et viktig tur- og
rekreasjonsområde for folk. DNT har
nå overtatt Nansentunet og da vil flere
oppdage den flotte naturen her.
Problemet er at kyststien ikke er
sammenhengende og at det er for
mange «privat»-skilt i området.

OMRÅDELØFTET

Det er smale veier på Elnestangen
og bredding og utbedring av den vil
være et naturlig element i et
utbyggerbidrag sammen med øvrig
nødvendig infrastruktur og
fiberkabel.

Det er barnehage i nærområdet og
600 meter til Arnestad skole. For
pendlere er det 600 meter til buss
og 1,2 km til hurtigbåt fra Vollen.

Det er et populært turområde med
god kollektivdekning.

Elnestangen miljøhage ligger 600
meter fra Slemmestadveien og 700
meter til nærmeste nærsenter på
Bjerkås.

INFRASTRUKTUREN

Boligene vil bli integrert i bevaringsverdig
natur legge til rette for parselljordbruk og
reetablering av askerbær.

Gjennom å ta ned størrelsen på husene vil
naturligvis også energibehovet minskes.

Bergvarme, solceller og tre-lags vinduer
gjør husene ytterlige energivennlige.

De 7 boligene vil bli bygget etter plusshus
standard. De skal kunne produsere grønn
energi via varmegjenvinning fra varmtvann
og varmeveksler som kjøler om
sommeren. Det er også mulighet for
tilkopling til fjernvarme fra VEAS.

BÆREKRAFTEN

Høsting av askerbær

Våronn på Elnestangen

Det sikrer allmenn tilgjengelighet i området
gjennom overdragelse av kyststien til
kommunen.

Det bedrer infrastrukturen.

Det øker tilgjengeligheten til kyststien.

Det tar vare på sårbar natur.

Det reetablerer kulturlandskapet på et
nedlagt småbruk med brakke jorder.

Det imøtekommer boligbehov for
miljøbevisste.

Det utprøver fossilfri byggeplass som
konsept.

Det gir innovative energiløsninger.

Elnestangen miljøhage er et lite
boligprosjekt med stort bærekraftspotensial.

ARGUMENTENE

Delmål 15.3:
Gjenopprette forringet jord.

Delmål13.2: innarbeide tiltak mot
klimaendringer.

Delmål 11.7:
Trygge og lett tilgjengelige grøntområder.

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar
energi.

BÆREKRAFTSMÅLENE

Tomt: 85 mål

Boligutbygging : 42000 kvm

Vi vil tilby et felles kontorlandskap, samt opplegg for el-sykkel og bildeling for alle beboere i Leanglia. Det er gode forbindelser til kollektivtransport
både via Slemmestad veien og gjennom tog fra Asker S. I samarbeid med Asker kommune og sosiale entreprenører ønsker vi å utvikle nye boformer gjennom at en andel av leilighetene tilpasses for eldre, med gode aktiviteter- og mattilbud i et fellesareal. Leanglia er ikke tatt med i
plansjefens nåværende forslag til utbyggings områder i Asker. På bakgrunn av dette ønsker vi å presentere prosjektet for Askers politikere med sikte
på at Leanglia kan komme som et utbyggingsområde i det fremtidige Asker.

Med fokus på en grønnere hverdag skal Leanglia bli et knutepunkt, og fremstå som en botanisk park, med innlagte turområder. Det er tilrettelagt
for gode aktivitetsmuligheter i gangavstand til blant annet Hvalstrand bad kun 1,8km unna.

Det bygges i dag mye rundt Asker Sentrum, hvor kommunen de siste årene har vedtatt flere prosjekter rundt kjernen. Leanglia skal skille seg ut fra
sentrumsbyggene, ved å tilby både tilgjengelighet og stillferdighet med nærhet til naturen. Området er bratt, og gir derfor mange av de planlagte
leilighetene flott sjøutsikt utover Leangbukta og fantastiske solforhold. I tillegg finnes det noen sjeldne botaniske arter i området, grunnet den
kalkrike jorden, som vi ønsker å ta vare på.

Dette prosjektet har som formål å skape et boligmiljø i grønne omgivelser. Mellom Leangbukta, 1700 meter fra sentrum og sør for Båstad, finner vi
Leanglia. I dag er området gjengrodd. I sin tid var det kjent for isdriften i Bårdsruddammen, som ligger nederst i Leanglia. Dette var en viktig næring
i Norge på 1800-tallet. Vi ønsker å bringe liv tilbake til dette nærmest glemte området.

LEANGLIA BOTANISKE
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Felt F3 byggeområde for fritidsbebyggelse, beliggende på 353/1 (Storsand) i gjeldende kommuneplan for Hurum, bes videreført i
den reviderte kommuneplanen for Asker.
1. Feltet ligger i direkte tilknytning til hytteområde etablert på 1940-50 tallet.
2. Feltet er svakt skrånende mot fjorden i øst, inneholder mye stein, er meget grunnlent med mye fjell i dagen og velegnet for
utbygging.
3. Feltet har en begrenset størrelse, i praksis bare ca 25daa.
4. Feltet er klargjort for utbygging ved at vegetasjon er holdt nede.
5. Hyttenaboer på nedsiden av feltet, mot fjorden ønsker, at vegetasjonen holdes nede pga bedre sol-/lysforhold om ettermiddag
og kveld.
6. Den sydlige delen av Asker trenger en forsiktig stimulans av byggeaktiviteten for å avlaste pressområdene nærmere Oslo.

Dersom ønskelig, vil feltet pga sin beliggenhet, lett kunne kobles til offentlige tiltak som må komme i forbindelse med den mer
omfattende boligbyggingen som er vedtatt for naboområder.
Beslutningen om å etablere F3 synes å ha vært basert på god lokalkunnskap og klokskap.
Med vennlig hilsen
Haakon Sønju
(Eier 353/1 i Asker)

&ƌĂ͗umgle online.no
^ĞŶĚƚ͗10. oktober 2021 1 56
dŝů͗Lars Erik Bjerke or rne Midtbø Postmottak sker kommune
<ŽƉŝ͗ rianne ischbein Lene istesø inger onradi Monica herese Vee Bratlie - Politiker-201
ecilie Lindgren - Politiker-201 Elisabeth Holter-Schøyen - Politiker-201
hanne.lisa.matt mdg.no Håvard Vestgren - Politiker-201 Ivar ranum - Politiker-201
ari Sofie
Bjørnsen - Politiker-201 Marianne Riis Rasmussen - Politiker-201 Martin Berthelsen - Politiker201 Oddvar Igland - Politiker-201 Ole acob ohansen - Politiker-201 orleiv Ole Rognum Politiker-201
rne-Edvard orvbråten - Politiker-201
jål Vikdal - Politiker-201 Bård jetil Dahl
- Politiker-201
ŵŶĞ͗ ommuneplanens arealdel, utelatt informasjon som gjelder området æ4 på ærsnes.
sĞĚůĞŐŐ͗Innspill til arealdelen fra ærsnes Vel, utelatt informasjon..pdf
i viser til møte i formannskapet onsdag

.

.

der kommuneplanens arealdel skal . gangs behandles.

å vegne av ærsnes vel oversendes et brev der vellet informerer om at et vesentlig punkt i innspillet fra ærsnes vel er utelatt i
kommunedirektørens oppsummering og kommentar av innspillet.
mrådet det gjelder har fått betegnelsen æ i arealdelen.
i ber om at kommunedirektøren informerer formannskapet om at det i oppsummeringen og kommentaren er utelatt informasjon.
revet blir sendt kommunedirektøren og kommuneplanlegger med kopi til alle medlemmer av formannskapet og alle gruppeledere.
ed vennlig hilsen
å vegne av ærsnes vel
nni lende
umgle online.no


Nærsnes Vel
Til
Kommunedirektøren, Asker kommune
Kommuneplanlegger, Asker kommune
Nærsnes 10.10.2021

Saksbehandlingsfeil – vesentlig informasjon fra innspill til planen utelatt.
Behandling av Kommuneplanens arealdel i formannskapet 13.10.2021.
Nærsnes Vel gjør med dette oppmerksom på at et vesentlig innspill fra Nærsnes Vel til kommuneplanens
arealdel er utelatt i kommunedirektørens oppsummering og kommentarer til innspillene, og mener derfor at
dette har karakter av saksbehandlingsfeil. Utelatelsen gjelder området Næ4 på Nærsnes. Dette er et innspill
om saksbehandlingsfeil og vi ber derfor kommunedirektøren informere formannskapet om dette i forkant av
behandlingen av forslag til kommuneplanen.
Grunnlaget for å vise til saksbehandlingsfeil er Plan- og bygningsloven §11-14 andre ledd:
Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til
planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt vedtaket. Det skal også framgå
hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn

1 Utelatt kommentar om sikring av friområde og trafikksikring.
Utelatelsen gjelder innspill om to viktige forhold: Sikring av Østveien og skogen omkring som
friområde/tilgang til marka, og trafikksikring/trafikkbelastning i mindre boligveger. Vi viser til
Nærsnes Vels innspill til kommuneplanens arealdel (innspill nr. 150) og eget kapittel om «Østveien
inn i Bårsrudmarka» på side 4.

2 Utelatt i tidligere behandling.
Utelatelsen av dette innspillet i oppsummeringen til kommuneplanen ble også utelatt i
saksdokumentene til en reguleringssak i april- mai 2021. Vi viser til sak i utvalg for Plan og
byggesaker 19.mai 2021, om «Prinsippsak – Foreleggelse av utbyggers ønske om oppstart av
planarbeid på Nærsnes, gbnr. 243/1». Saken skulle ta stilling til et så alvorlig forhold som
boligbygging i et verdifullt tur- og friområde; et område som administrasjonen mente ved en inkurie
var feil markert som framtidig boligområde. I reguleringsprosessen for Nærsnes syd II ble Østveien
med skogen omkring sikret som friområde.

3 Vellet ble ikke invitert til befaring.
Før behandling av reguleringssaken i april- mai 2021, ble det holdt befaring av området. Nærsnes Vel
ble ikke invitert til denne befaring, til tross for vellets innspill til kommuneplanen. Det er uttrykt fra
kommunen at vellene er viktige høringsinstanser. Spesielt i saker som gjelder regulering og andre
saker som er viktige for nærmiljøet.
4 Feil beskrivelse i boligbyggeprogrammet.
I Boligbyggeprogrammet datert 14.9.2021 beskrives en mulig boligbygging i ovenfor nevnte område
(Næ4) som en «fortetting» av et boligområde. Vi oppfatter det som misvisende å kalle det
«fortetting» når bygging:
x Skjer utenfor eksisterende boligområde(r).
x Skjer i et mye brukt og verdifullt grøntområde som er en del av marka.
x Trenger egen ny reguleringsplan.
x Trenger omregulering av regulert friområde for å etablere vegforbindelse.
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x

Bryter forutsetningene for veg-norm/sikkerhet/trafikkbelastning i et nærliggende
boligområde.

Vår forståelse av fortetting er bygging og økt utnyttelse innenfor eksisterende boligområder slik
begrepet fortetting ble brukt ved reguleringen av de gamle områdene på Nærsnes på 1980- tallet.
5 Hvorfor Nærsnes Vels innspill skulle vært med i oppsummeringen.
x Friområde. En eventuell bebyggelse berører det som i dag er et viktig og mye brukt
friområde.
x Trafikksikring. Bebyggelse bryter forutsetningene om trafikkmengde og trafikksikkerhet i
nærliggende smale, allerede etablerte boligveger.
x Nærsnes Syd I. Da Nærsnes syd I ble utbygget på 1980-tallet var sikring av grøntområdet
rundt Østveien et viktig tema. En viktig del av diskusjonen om planen den gangen gikk på
hvor langt opp mot Østveien bebyggelsen kunne legges.
Resultatet ble sikring av Østveien og en grønn korridor /friområde mellom Østveien og
bebyggelsen.
x

Nærsnes Syd II. I reguleringsprosessen for Nærsnes syd II i 2010 kom det mange innspill som
påpekte viktigheten av at Østveien og skogen omkring i sin helhet ble sikret. Dette ble tatt
hensyn til i reguleringsprosessen, og grensene for reguleringsplanen ble justert for å ivareta
hensynet til Østveien og skogen omkring.
I planbeskrivelsen datert 25.3.2010 som utbygger selv utarbeidet, har utbygger kommentert
innspillene. Nedenfor er utbyggers kommentar til blant annet innspill fra Buskerud
fylkeskommune (planbeskrivelsen kap. 3.2.2.2):
I planarbeidet har landskapstilpasning, fjernvirkning, grønnstruktur og
friluftsområde, inkl. viktige turveier blitt vurdert. Planavgrensning og formål er
plassert med tanke på ivaretakelse av disse hensyn. Østveien/kyststien er i sin helhet
bevart utenfor planområdet og grønnstruktur som er foreslått gir god atkomst til
turveien.
Dokumenter i reguleringssaken viser at intensjonen i reguleringsprosessen var å verne
Østveien og skogen omkring i sin helhet, også utenfor planområdet, slik utbygger selv
beskriver.
På grunn av trafikkmengde og trafikksikkerhet, ble det krav om egen ny veitilknytning til det
nye boligområdet. I kap 5.4 i planbeskrivelsen er atkomstforholdene beskrevet:
Atkomst til området foreslås regulert i fortsettelsen av Sokkabekkveien /
Krystallveien. Trafikk til nytt boligområde vil således ikke belaste Krystallveien eller
mindre atkomstveier i eksisterende boligfelt.
Trafikkbelastning/sikkerhet på eksisterende boligveger ble ivaretatt.

6. En inkurie.
Utgangspunktet for reguleringen av Nærsnes Syd II var arealdelen til kommuneplanen fra 2007.
Sitat fra planbeskrivelsens kap. 2.4, gjelder «Planstatus» og «Kommuneplanen for Røyken
kommune»:
Mesteparten av planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.
Avgrensingen er justert noe i forhold til grensene i kommuneplanen for å ivareta hensynet til
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Østveien, en mye brukt turvei på Nærsnes. Kyststien følger Østveien på den aktuelle
strekningen. Den delen av turveien som går langs bebyggelsen er inkludert i
reguleringsplanen som friluftsområde for å sikre atkomst til turveinettet.
Det aktuelle området (Næ4) ble tatt ut av reguleringsplanen fordi det ikke kunne møte
reguleringsprosessens intensjon om å sikre Østveien og skogen omkring, samt krav til egen
atkomstvei til det nye boligområdet. Ved en åpenbar feil ble formålet i kommuneplanen ikke endret
fra framtidig boligformål til friområde/LNRF. Alt tilsier at dersom dette området var ment for
boligbygging, ville det vært en del av reguleringsplanen for Nærsnes syd II og med atkomst via
Sokkabekkveien.

Dette er også kommunedirektørens konklusjon i saksframlegget i saken som ble behandlet i aprilmai 2021:
Kommunedirektøren anser derfor at det beror på en inkurie at kommuneplanen til Røyken
ikke har oppdatert kommuneplanen i tråd med gjeldende regulering og således tatt ut
restparsellen som boligformål.
7 Oppsummeringen av innspillene oppfattes som viktige.
Kommunedirektørens oppsummering er sentral fordi den er ment å være og forventes å være, en
kortfattet og objektiv oppsummering. Derfor blir dette den viktigste informasjonen om
befolkningens innspill til politikerne i behandlingen av kommuneplanens arealdel.
8 Korrekt informasjon som beslutningsgrunnlag til politikerne.
Det er en forutsetning at politikerne får vesentlig og riktig informasjon som grunnlag for behandling av
kommuneplanens arealdel. Som nevnt over opplever vi informasjonen som er gitt som mangelfull og
misvisende og at den derfor fremstår som saksbehandlingsfeil:
x Et av Nærsnes Vels vesentlige innspill er ikke nevnt i kommunedirektørens oppsummering.
x Beskrivelse av tidligere reguleringsarbeid, som gir viktig informasjon, er ikke medtatt.
x Kommunedirektørens konklusjon om at det foreslått bebygde området lå i arealplanen ved en inkurie
er ikke tatt med.
x Å beskrive en utbygging av dette området som «fortetting» er feil.
x Respekten for tidligere reguleringer/beslutninger er ikke ivaretatt.
Dessuten ble vellets innspill ikke lagt ved behandlingen av reguleringssaken i april- mai 2021, og vellet ble
heller ikke invitert til befaringen forut for behandlingen.

For Nærsnes Vel
Arianne Tischbein
Leder Nærsnes Vel
arianne7412@gmail.com

Aagot Hartmann

Bente Eliassen

Unni Glende

aagot.hartmann@gmail.com

beli2@online.no

umgle@online.no

Kopi: Alle medlemmer av formannskapet i Asker kommune og alle gruppeledere.
3

Nærsnes Vel

Referanser:
x Innspill fra Nærsnes Vel til arealdelen til Askers nye Kommuneplan, datert 6.9.2020
x Planbeskrivelsen til Reguleringsplanen for Nærsnes Syd II, datert 25.3.2010
x Vedlegg 12 i saksframlegget til møtet 13.10.2021. Generelle innspill. Velets innspill er nr 150
og vises på side 143- 149.
x Vedlegg 24 i saksframlegget til møtet 13.10.2021. Oppsummering og kommentar- Generelle
innspill
x Tillegg 4 til bestemmelsene- Boligbyggeprogrammet datert 14.9.2021

4

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Ad.: Innspill til den pågående revisjon av kommunens arealplan.
Det vises til den pågående revisjon av kommunens arealplan, samt til kommunens oppfordring i
august om å innrapportere feil i eksisterende arealplan.
Else Beyers dødsbo og jeg, Otto Beyer, er eiere av eiendommen Stensrud, Bergvangveien 22, g.nr.
16, b.nr. 5, i Asker.
Området eiendommen ligger i ble i 1992 (?) i den daværende reguleringsplan, regulert til
eksisterende boligområde. Det hadde tidlige vært regulert til LNF-område. Etter at min far døde i
2010, var det aktuelt for en av mine nieser å bygge et nytt hus på eiendommen. Vi var i kontakt med
kommunen og oppdaget at eiendommen nå var regulert tilbake til LNF-område uten at grunneierne
var blitt konsultert eller orientert om dette. I samtalen med kommunen ble det opplyst at fordi
eiendommen var i et LNF-område og at det ikke var offentlig vann og kloakk i område, var det
nærmest umulig å få bygget et nytt hus på eiendommen. Vi valgte derfor ikke å gå videre med
saken.
I samtalen med kommunen var det ingen som kunne opplyse om når og på hvilket grunnlag området
nå var inntegnet som LNF-område. Vi antar derfor at en mulig forklaring kan være at inntegningen
av området som LNF-område, kan bero på en feil. Vi ber derfor om at dette rettes til eksisterende
boligområde slik som det var tidligere i forbindelse med den pågående revisjonen av arealplanen.
Hvis endringen av området fra eksisterende boligområde til LNF-område, berodde på en begrunnet
beslutning fra kommunens side, ber vi om å få opplyst når og med hvilken begrunnelse området ble
omregulert til LNF-område. Det er vanskelig å argumentere mot at området skal anses som et LNFområde og ikke lenger som et eksisterende boligområde, når man ikke kjenner argumentene for en
eventuelt begrunnet beslutning.
Området består av eneboliger med tildels store villahager som tidligere ikke var tilknyttet offentlig
vann og kloakk. Etter påtrykk og noe assistanse fra kommunen, har grunneierne nå investert
betydelige beløp i nytt vann- og kloakksystem tilknyttet det offentlige. Min mor døde tidligere i år
og jeg vil nå overta hele eiendommen. Jeg har til hensikt å flytte tilbake til Asker og ønsker å bygge
et nytt og mer lettstelt hus på eiendommen. Den eksisterende boligmassen og eiendommen har
dessverre forfalt svært i løpet av de senere årene. Det gamle huset har jeg tenkt å overlate til yngre i
familien. Jeg antar at hvis eiendommen reguleres som eksisterende boligområde vil det være
enklere for myndighetene å godkjenne et nytt hus på eiendommen.
Jeg ber derfor om at området omreguleres til eksisterende boligområde slik som tidligere i
forbindelse med den pågående revisjon ov kommuneplanen.
Med vennlig hilsen


Asker, 06 Oktober 2021

Til Formannskapets medlemmer

Nedre Hallenskog, gbnr. 212/ 23 og 212/ 74,75
Kommentar til endring av formål og hensynsone i kommuneplans arealdel 2022-2034

Tiltakshaver/grunneier
Kontaktperson: Tore Johannessen, E-post: tore@tjent.no


GBNR. 212/23_ HENSYNSONE
Eiendommen er regulert og viser 2 bolig tomter med byggegrense og hensynsoner. Den nye
kommuneplanen legger opp til en ny hensynsone som går over store deler av den ene regulerte
parsellen. Den nye hensynsonen virker noe tilfeldig plassert og kommer i konflikt med
reguleringsplan. Hensynsonen bør tilpasses regulert plan ellers kan det bli vanskelig å bygge en bolig
på regulert parsell. Endring av hensynsone kan få store økonomiske konsekvenser for tiltakshaver.

Forslag til ny kommuneplan og reguleringskart for gbnr.212/23
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GBNR. 212/ 74,212/ 75_ ENDRING AV FORMÅL
Eksisterende kommuneplan:

Nedre del av gbnr. 212/ 74 og 212/ 75 er i dag markert som boligformål i kommuneplanen.

Forslag ny kommuneplan:

Nedre del av gbnr. 212/ 74 og 212/ 75 er i ny kommuneplan foreslått til grøntstruktur (blå/grønt felt).

Tiltakshaver har i de siste årene arbeidet med å se på en adkomstvei til eiendom 212/ 222 over gbnr.
212/183 og ut til regulert hovedvei til øvre Hallenskog. Eiendom gbnr. 212/ 222 er i ny kommuneplan
markert som område HV6 og avsatt til 5 boenheter. Det er ønske om å utvikle eiendommen til boliger
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  #"  " "

  '''"$" !

for ungdom. Boligareal som nå endres til grøntareal gjør tilkomst til eiendommen vanskelig.
Boligformål på nedre del av eiendom gbnr. 212/ 74 og 212/ 75 bør opprettholdes slik at man får en
best mulig bruk, tilkomst og utnyttelse av HV6.
Det er allerede lagt inn et grøntareal i reguleringsplanen som bevarer et grønt belte gjennom
området.

Reguleringsplan i området. Gbnr. 212/ 222 er foreløpig ikke regulert, men satt av til utvikling i boligbyggeprogrammet. Det
ønskes og utvikles til boliger for ungdom.

Anmodning om ny vurdering
Det anmodes om ny vurdering av hensynsone og endring av boligformål når kommuneplanforslaget
nå skal behandles.

Vennlig hilsen på vegne av tiltakshaver
Hartmann arkitekter as
Nina Hartmann, sivilarkitekt
E-post: nina@hartark.no
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Fra: Unn Orstein unn.orstein@gmail.com
Til: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no ; Linn Tautra Grønseth
Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Kopi: Carla De Jong Carla.Kimmels.De.Jong@asker.kommune.no
Sendt: 21.10.2021 08:25:36
Emne: Kommuneplan areal - juridiske bestemmelser - vassdrag - ref 9.10 og 9.11 - argumenter for bevaring
Vedlegg:
Formannskapet vedtok å sende tilbake arealplanen for ny vurdering og oppdatering. Asker Elveforum nevner punkt 4 g i
posisjonens forslag til vedtak: Gjennomgang av foreslått regelverk mht vassdrag og bekker ift nasjonalt regelverk (9.10, 9.11.)
Kommunen har foreslått 30 m i LNF og 20 m i områder avsatt til byggeformål og blågrønne strukturer. Asker Elveforum mener at
det er opplagte bestemmelser basert på eksisterende lovverk, forskrifter, veiledninger og brev fra departement/Statsforvalter. Vi
laget følgende raske oppsummering i forbindelse med politikernes interne dialog. Den kan selvfølgelig gjøres bedre, men kanskje
den likevel kan være nyttig i prosessen? Herved:
Pbl 1-8 sier at det i 100-metersbelte langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljøer, friluftsliv, landskap
og andre almenne interesser .
Vannressursloven 11 sier: Langs bredden av vassdrag med årsikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Kommunen må selv bestemme bredden på beltet men det må være bredt nok som levested og motvirke avrenning. Kommunen må også sikre seg mot avrenning fra landbruket
med tanke på Oslofjorden (og ikke bare lokale forhold i bekken)
Vanndirektivet/Vannforskriften har krav om god økologisk status i vassdrag og det er laget vannforvaltningsplaner.
Teknisk forskrift sier at bygg må legges minimum 20 m fra elvekant.
Regional plan for areal og transport sier at blågrønn strukturer skal bevares gjennom vekstområder.
Det er sendt ut diverse føringer fra departementet.
Kommunen må ta beslutninger og gi enkle og greie føringer til grunneiere, utbyggere, arkitekter mm. Kommunen ved
bestemmelsene har økt tidligere krav med 10 m - som er helt nødvendig da de var laget før 1990. Det betyr ikke nødvendigvis
20 m med naturlig vegetasjonsbelte - men et nødvendig bufferområde (plen/park) mellom husveggen og det naturlige
vegetasjonsbelte som typisk er lauvtrær som blir 20-25 høye. Jobber anleggsmaskiner langs vegetasjonsbelte - da skades
rotsonen og vi ender opp med en trerekke i elvekantene.
Det er flomproblematikk, infiltrasjon av næringsalter,, røtter som binder leiren og reduserer erosjon og muligheten for å bevare
skogen langs vassdraget mot usiktshogst og tidlig hogst pga usikkerhet om sikkerhet ved døende trær (som vi nå har lært er viktig
å bevare stående før de faller).
Administrasjonen har fagfolk som har jobbet med dette tema i mange år og har nå forbedret de juridiske bestemmelsene i henhold
til lovverk og føringer. .Dette tema har vært høyt på agendaen de siste 5 årene og litt rart hvis det er politisk motstand - men
kanskje behov for mer opplysninger til det nye Kommunestyret. Pga pandemien har det ikke vært de tradisjonelle møtene mellom
utvalgene og Asker Elveforum.
Dette var noen raske kommentarer og vi kan gjerne bidra med mer.
Hilsen
Unn Orstein
Asker Elveforum
95 27 62 96

&ƌĂ͗Sverre ittrup
^ĞŶĚƚ͗20. oktober 2021 14 13
dŝů͗Postmottak sker kommune
ŵŶĞ͗Oversendes for arkivering i ES
Hei.
Mailen under er et innspill kommentar til to pågående plansaker.
an den arkiveres i sakene
20 167 kommuneplanens arealdel
21 2042 regulering ggeset
Med hilsen

Sverre

ittrup

Overarkitekt
Samfunnsutvikling - kommuneplan
Mob: 900 47 175
E-post: sverre.wittrup@asker.kommune.no

Asker kommune
https://asker.kommune.no

&ƌĂ͗ Mari abrielsen Mari. abrielsen asker.kommune.no
^ĞŶĚƚ͗ 20. oktober 2021 11 00
dŝů͗ Sverre ittrup Sverre. ittrup asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ Marte Helene Lie Marte.Helene.Lie asker.kommune.no
ŵŶĞ͗ ggeset - massedeponi
Hei
eg så i Budstikka at det settes av areal til massedeponi på ggeset.
il dette tenker jeg kan det forsvares å legge opp til med massetransport på Røykenveien Bør ikke dette ligge nærmere E1
og ikke langs en allerede sterkt overbelastet lokalvei
Røykenveien nord har D rundt 20 000. Dette er mye, men det som kanskje er mest belastende er mengden massetransport.
Og den er stor Det kjøres vogntog på vogntog med jord, stein, pukk og avfall fra 05.00 om morgenen til over 23.00 på kvelden,
også i helgene. Fram og tilbake, fram og tilbake.
år det ellers går riktig vei, med flere el-biler og til og med en fantastisk tøff satsning fra Ruter på el-busser, henger
tungtransporten etter. Det er denne som støyer mest gir sterk lyd og vibrasjoner inn i boligene langs lokalveien
Røykenveien. Og gir tyngst utslipp av avgasser og støv, der de presser tunge biler opp bakken fra Bondidumpa, etter å ha
bremset i rundkjøringa. Dette merker ungene som går langs veien svært godt det er skolevei. Batteridrevet blir ikke disse
bilene på lang tid.
Så kan tilrettelegging for massedeponi langs en allerede sterkt overbelastet Røykenvei som så absolutt er lokalvei i
funksjon, forsvares Er det trafikkanalyser, tellinger av massetransport, målinger av støy og støv o.l. knyttet til denne
endringen
Hilsen Mari abrielsen
realplanlegger og en av mange naboer til Røykenveien

SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS

Dato 21. oktober 2021
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Arkivreferanse: 19 07 brev 4

Kommentar til formannskapets protokoll fra møte 13.10.21.
vedr. gnr. 339 bnr. 1.
I protokollen finner vi to punkter som kan ha betydning for 339/1. På vegne av grunneieren Jens
Erik Wittussen skriver jeg derfor følgende kommentarer:
1. I Vedlegg 1, områder som skal vurderes finner vi «Filtvet midt - offentlig formål» Det
er oppgitt til ca 10 daa. Hva er det kommunen tenker seg her? Se side 7 i protokollen.
339/1 er Filtvet gård på ca 3100 daa. Der er ca. 85 daa regulert til fritidsbebyggelse,
naturområde mm. mm. Resten er skog, jord og naturområde.
2. Forslag om å fjerne regulert småbåthavn i Vikene. Protokoll side 13.
Det er flere viker innafor reguleringsplan for Filtvet gård. Se kart neste under. For
ordens skyld skal vi klargjøre litt.
¾ Lengst øst har vi Engersvik. Der er det ete småbåtopptrekk på land.
¾ Så har vi gammelvik litt lengere vest. Der er det ingen båtplasser hverken på sjø
eller land. Grunneieren har i alle år vært svært bevisst på å holde dette området
fritt for båter og det er stadfesta i reguleringsplanen.
¾ Lengst vest er Vestervik. Der er det ei småbåthavn i dag. I reguleringsplanen
forutsettes denne utvida.
Det er nevnt et forslag om å «ta Vikene
småbåthavn ut av kommuneplanen». Her
antar vi at det egentlig er Vestervik det
snakkes om. I den forbindelse nevner vi
kort følgende:
x Småbåthavnene er viktige
elementer i hyttefeltet og
tilhørende friluftsområder.
x Som kjent er reguleringsplanen
juridisk bindende dokument.
Følgelig er det ikke bare å fjerne
den ved en kommuneplanrevisjon.
x Det er noen tiltak som skal
gjennomføres som følge av

Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Østre Strandvei 52
3482 Tofte

Org.nr: 995 454 025
Mobiltelefon: 90666104
E-post: Gjermund@sgsplan.no

www.sgsplan.no

&ƌĂ͗leder sbf-hurum.com leder sbf-hurum.com
^ĞŶĚƚ͗1 . oktober 2021 12 0
dŝů͗Lars Erik Bjerke Postmottak sker kommune
<ŽƉŝ͗Monica herese Vee Bratlie - Politiker-201 Lene istesø inger onradi
ŵŶĞ͗ teglemt innspill fra Sætre båtforening til arealdelen
sĞĚůĞŐŐ͗Forslag utvidelse av havn og bruk av Engene til opplag ferge terminal.pdf
Hei,
Jeg viser jeg til Sætre båtforenings forslag til utvidelse av havn og bruk av Engene til båtopplag of fergeterminal, samt møte med
administrasjon og ledelse den 2. mars hvor dette ble drøftet. Videre viser jeg til kommunedirektørens kommentarer til
kommuneplanens arealdel, Vedlegg 33 Kommunedirektørens oppsummering og kommentar til innspill - Sætre lokalområde (se
link og screenshot under).
Kommunedirektøren ser dog ut til ikke å ha tatt med vårt viktigste innspill, som gjelder etablering av viktig infrastruktur på Sætre
som fergekai og terminal, parkeringsplasser som frigjør areal i sentrum, dypvannskai, kyststi og gangvei/bro som åpner friområder
for allmenheten og letter adkomst til fergekai, etc. Dette forslaget ble drøftet i dialogmøte den 2. mars med bl.a. ordfører,
varaordfører og ansatte fra kommunen. Vi kan ikke se at det er kommentert. For ordens skyld legger jeg ved forslaget igjen her.
Det er særdeles viktig for oss at dette forslaget ikke blir glemt, men tas med når Arealdelen veldig snart skal 1. gangsbehandles i
formannskapet.
Forslaget harmoniserer godt med andre forslag som f.eks. Ruter sitt ønske om infrastruktur til hurtigbåt. Det vil også vise
bærekraft fra sin beste side ved å benytte kortreist sprengmasse fra nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen til på en god måte dekke til
og sikre gammel forurensning fra sprengstoff produksjon. Det legger også til rette for sammenhengende friluftsområder. Dette er
en vinn-vinn for kommunen, lokalbefolkningen, lokalt næringsliv og miljøet. Innspillet passer også godt i forhold til kommunens
satsingsområder og FNs bærekraftsmål. Som kommunen selv har uttalt så har vi globale utfordringer som trenger lokale løsninger,
dermed er det viktig at vi gjør ord til handling,
Asker skal utvikles som en flersenterkommune med en definert senterstruktur hvor Sætre er et av syv lokalsentre som skal
prioriteres. Da trengs gode møteplasser i nær tilknytning til kollektivtilbud og effektive kollektivknutepunkter. Hurtigbåt er i så
tilfelle en viktig faktor for Sætre. Kommer båt på plass reduserer vi innbyggernes behov for bil. En ekstra bonus for kommunen
er, i følge vår forståelse, at området som i dag ligger i vannet vil bli nytt areal for Asker kommune når det fylles inn. En annen
bonus er at ytterligere båtplasser kan bli tilgjengelig for befolkningen i Sætre, en viktig trivselsfaktor og trekkplaster for Sætre som
lokalsenter.
Vi håper forslaget kommer inn igjen så det kan inngå i Arealdelen som skal 1. gangsbehandles i formannskapet.
MVH
Marius Nafstad
Styreleder, Sætre båtforening
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Gangvei/boardwalk

Oversiktsituasjon
Tegning
1
1:3000
Målestokk
28.08.2016
Dato
Sofie Viker
Tegnet av



Midtmarkering

Mulighet for
senere utviddelse

Bade/fiskeplass
med plass for
møblering

Dagsplasser for
småbåter

Longsideplasser

Kavringen
friområde

Mulighet for
vannopplegg

Eksisterende
brygge
Plantegning nytt bryggeanlegg
Tegning
2
Målestokk
1:600
Dato
28.08.2016
Tegnet av
Sofie Viker



Fra: Jan Håkon Hensel jhh@solebolig.no
Til: Lene Øistesø Winger Conradi Lene.Oisteso.Winger.Conradi@asker.kommune.no ; Monica Therese Vee Bratlie - Politiker2019 monica.bratlie@politiker.asker.no ; hanne.lisa.matt@mdg.no hanne.lisa.matt@mdg.no ; Elisabeth Holter-Schøyen Politiker-2019 Elisabeth.Holter-Schoyen@politiker.asker.no ; Cecilie Lindgren - Politiker-2019
Cecilie.Lindgren@politiker.asker.no ; Håvard Vestgren - Politiker-2019 Havard.Vestgren@politiker.asker.no ; Ivar Granum Politiker-2019 Ivar.Granum@politiker.asker.no ; Kari Sofie Bjørnsen - Politiker-2019
Kari.Sofie.Bjornsen@politiker.asker.no ; Marianne Riis Rasmussen - Politiker-2019
Marianne.Riis.Rasmussen@politiker.asker.no ; Martin Berthelsen - Politiker-2019 Martin.Berthelsen@politiker.asker.no ;
Oddvar Igland - Politiker-2019 Oddvar.Igland@politiker.asker.no ; Ole Jacob Johansen - Politiker-2019
Ole.Jacob.Johansen@politiker.asker.no ; Anne Høie Guettler - Politiker-2019 Anne.Hoie.Guettler@politiker.asker.no ; Else
Marie Tveit Rødby - Politiker-2019 Else.Marie.Tveit.Rodby@politiker.asker.no ; Espen Hansen Aspås - Politiker-2019
Espen.Hansen.Aspas@politiker.asker.no ; hans.andersen.hveem@politiker.asker.no hans.andersen.hveem@politiker.asker.no ;
Heidi Sorknes - Politiker-2019 Heidi.Sorknes@politiker.asker.no ; Helge Haugen - Politiker-2019
Helge.Haugen@politiker.asker.no ; Janne Grøttumsbråten - Politiker-2019 Janne.Grottumsbraten@politiker.asker.no ; Julie
Lovise Green Holten - Politiker-2019 Julie.Lovise.Green.Holten@politiker.asker.no ; Nina Eirin Marheim Sørsdal - Politiker2019 Nina.Eirin.Marheim.Sorsdal@politiker.asker.no ; Njål Vikdal - Politiker-2019 Njal.Vikdal@politiker.asker.no ; Paal
Steine - Politiker-2019 Paal.Steine@politiker.asker.no ; Ragnhild Male Hartviksen - Politiker-2019
Ragnhild.Male.Hartviksen@politiker.asker.no ; Roger Olsen - Politiker-2019 Roger.Olsen@politiker.asker.no ; Solav Abbas Politiker-2019 Solav.Abbas@politiker.asker.no ; Stig Wettre-Johnsen - Politiker-2019 Stig.WettreJohnsen@politiker.asker.no ; Susanne Therese Vist - Politiker-2019 Susanne.Vist@politiker.asker.no ; Thomas Hatten Politiker-2019 Thomas.Hatten@politiker.asker.no ; Tonje Lavik - Politiker-2019 Tonje.Lavik@politiker.asker.no ; Trond
Jerve - Politiker-2019 Trond.Jerve@politiker.asker.no ; Trond Røed - Politiker-2019 Trond.Roed@politiker.asker.no ;
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Emne: Kommuneplanens arealdel, foreløpig plan - næringsområde Jørnsåsen i Holmsbu
Vedlegg: 210716 Næringsområde arealdelplan 2021 JørnsåsenEiendom.pdf
Hei alle sammen
Vi forstod at dere politikere ønsket noe mer tid til å vurdere vedtak om å legge ut kommuneplanens arealdel til høring, og
dermed utsatte denne saken i møtet 21. og 22. september.
ørnsåsen Eiendom S E ønsker å benytte anledningen til å oversende brevet notatet som ble oversendt bl.a. til
kommunalsjef or rne Midtbø i juli i år hvor vi ønsker at næringsområdet blir lagt inn i arealdelen igjen.
>ŝƚƚŚŝƐƚŽƌŝĞ͗
ørnsåsen Eiendom S og Hurum kommune, frem til 2020, har i flere år jobbet med reguleringsplaner for ørnsåsen i Holmsbu.
Reguleringsplaner for ørnsåsen Sør ørnsåsen Eiendom S , ørnsåsen ord Hurum kommune og regulering av adkomstvei
ble fremlagt for 1. gangs behandling høsten 201 .
Høringsfrist var tidlig i februar 2020. Enkelte kommentarer merknader kom inn, men kommunen har ennå ikke klart å avklare
disse slik at reguleringsplanene kan legges ut for 2. gangs behandling.
Dette har dessverre tatt altfor lang tid fra administrasjonen sin side i kommunen, uavhengig av kommunesammenslåing og
koronasituasjonen.
EčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞ͕:ƆƌŶƐĊƐĞŶ͗
I administrasjonens forslag til kommuneplan, arealdelen, er planlagte næringsområde ved foten av ørnsåsen, som nevnt tatt
ut av arealdelen.
ørnsåsen Eiendom S mener det er grunnlag for å regulere planlegge med et næringsområde rett utenfor Holmsbu sentrum.
E tenker det på sikt kan være viktig å ha arealreserver i nærmiljøet som gir mulighet for et mere variert framtidsrettet lokalt
næringsliv.
Holmsbu vil utvikle seg over tid, og vi er av den oppfatning at sentrum i fremtiden kan få begrenset plass til ønsket næring i
sentrum.
E anser plasseringen av næringsområdet som sentrumsnært med forholdsvis enkel og trafikksikker adkomst fra sentrum og
til der næringsområdet er planlagt.
/ĚĞŶĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƆŶƐŬĞƌǀŝĂƚĚĞƌĞƉŽůŝƚŝŬĞƌĞĞƌŵĞĚƉĊĊƐĞŶǇƚƚĞŶĂǀĚĞƚƚĞŶčƌŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚĨŽƌĨƌĞŵƚŝĚĞŶ͕ŽŐĨĊƌŽŵƌĊĚĞƚ

ůĂŐƚŝŶŶŝĂƌĞĂůĚĞůĞŶŝŐũĞŶ͘
a gjerne kontakt hvis spørsmål.
Ha en fortsatt fin dag
Med vennlig hilsen
an Håkon Hensel
Prosjektleder
47 0 57 33 75
ørnsåsen Eiendom S

Asker kommune
v/kommunalplansjef Tor Arne Midtbø, (tor.arne.midtbo@asker.kommune.no)
Kopi:
Jørgen Tysseland, Asker kommune
Thomas Andersen, Asker kommune

Kommuneplanens arealdel, foreløpig plan

Vestby 16.07.2021

Det vises til foreløpig kommuneplan, arealdel, fremlagt for politikerne i juni i år.
Etter kommunens plan skal arealdelen til 1. gangs behandling i formannskapet på møte i september i
år.
Jørnsåsen Eiendoms AS (forslagstiller) registrerer at planlagt næringsområde i forbindelse med
regulering av Jørnsåsen Sør i Holmsbu, er trukket ut av planene. Det har vært diskusjoner om at
«handel» skulle plasseres i dette området, men det er fra flere hold ønsket å konsentrere handel i
Holmsbu sentrum. I tillegg er det ønskelig at mere plass- og trafikk krevende næring i Holmsbu
området i hovedsak tilknyttes Holmsbu Næringspark. Dette har vi forståelse for.
Jørnsåsen Eiendom AS ønsker at næringsområdet legges inn i kommunens arealdelplan til 1. gangs
behandling i september. Vår begrunnelse er som følger.
Jørnsåsen Eiendom AS har sterke miljøambisjoner for boligområdet i Jørnsåsen Sør. Som en del av
miljømålene for området ønsker vi å redusere transport behovet, blant annet ved å kunne tilby areal
for småskala lokal næringsvirksomhet, primært kontor og service virksomhet. Beboere i Jørnsåsen
Nord samt eksisterende beboere vil også kunne ha behov for kontor i nærområdet. Et regulert
næringsområde, i gang- sykkelavstand, med bygg tilpasset kontornæring, vil være et godt alternativ
for de som ønsker en arbeidsplass med lokal tilknytning, samt skåne miljøet for trafikkbelastning.
Næringsområdet er ikke detaljregulert, slik at en bestemmelse tilpasset annen næring enn den som i
hovedsak er etablert, og skal etableres på Holmsbu Næringspark, vil kunne være et alternativ for
dette området.
Vi ønsker derfor å spesifisere planlagt næring i dette området av Holmsbu, både type næring og
tidsperspektiv.
Foreløpig reguleringsformål som kan være aktuelle er:
- kontor/tjenesteyting 1831,
- kontor/lager 1825, evt kontor/tjenesteyting/lager (kan f.eks. være båtopplag/båtservice)
- offentlig/privat tjenesteyting 1169 (som kan omfatte treningssenter, fysioterapi, kiropraktor,
konsulentvirksomhet, frisør, hudpleie o.l)
Flere av disse formålene er det i nær fremtid ønskelig skal lokaliseres i Holmsbu sentrum, men det er
begrenset plass i Holmsbu, og det kan i fremtiden, på grunn av plassmangel i sentrum, bli behov for
et sentrumsnært område hvor disse formålene/tjenesteytingene kan få plass. Jørnsåsen Eiendom AS
anser plasseringen av næringsområdet som sentrumsnært med forholdsvis enkel og trafikksikker

adkomst fra sentrum da gang/sykkelvei forbi kirken og mot næringsområdet er planlagt. Vi tenker at
det på sikt kan være viktig å ha arealreserver i nærmiljøet som gir mulighet for en mere variert
framtidsrettet lokalt næringsliv.
Næringsområdet kan også skjermes mot FV1 ved å beholde et vegetasjonsbelte som en visuell skjerm
mot eksisterende boligbebyggelse, landbruksområder og kirken.
Vi ber derfor om at næringsområdet legges inn igjen i KPL.
Ta gjerne kontakt hvis spørsmål.

Med vennlig hilsen

Jan Håkon Hensel (sign)
Prosjektleder
Jørnsåsen Eiendom AS
Mob: 905 73 375
Mail: jhh@solebolig.no

Nikolas Kyris (sign)
Daglig leder
Jørnsåsen Eiendom AS
Mob: 948 88 797
Mail: nk@solebolig.no

Espen Ravnsborg (sign)
Grunneier
Jørnsåsen Eiendom AS
Mob: 908 79 486
Mail: post@ravnsborg-hagesenter.no
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Dette dokumentet sendes elektronisk til post@asker.kommune.no; lars.bjerke@asker.kommune.no;
per.morstad@asker.kommune.no; tor.arne.midtbo@asker.kommune.no;
hiwa.suleyman@asker.kommune.no;

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Husebykollen, Filtvet 22.10.2021

Supplement til
Hytteeierforeningens innspill til kommuneplanens arealdel
og
Kommentarer til kommunedirektørens oppsummering m.v.
Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet
Vi registrerer at formannsskapet 13.10.2021 vedtok at kommuneplanens arealdel skal gjøres til
gjenstand for ny vurdering og oppdatering før den igjen fremmes til 1. gangs behandling.
Vi ønsker i den forbindelse å påpeke et par forhold det er redegjort for i det følgende, og som vi ber
om at blir dekket i plandokumentasjonen når saken igjen skal fremlegges for formannskapet.

Vi viser til Innspill til kommuneplanens arealdel. Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet, datert
28.08.2020, og innspillet til Planprogrammet for kommuneplanens arealdel, datert 31.07.2020. For
ordens skyld nevnes det at dokumentene er tatt inn i Vedlegg 22 (datert 22.09.2021) til
kommuneplanen1, fremlagt til 1. gangsbehandling i formannskapet 13.10.2021.

Miljømessige konsekvenser av steinbruddet i Husebykollen
Vi har i forbindelse med reguleringsplanen for råstoffutvinningen (les: steinbruddet) i Husebykollen og den utvidelsen som det der legges opp til, gjort beregninger som viser at utsprengning
iht. denne resulterer i store utslipp av nitrater og andre miljøgifter til Oslofjorden. Utslippene fra
uforbrent sprengstoff ved uttak som foreslått i reguleringsplanen kan komme opp i ca. 1 200
tonn. Dette kan sammenlignes med at nitrater fra ca. 6 000 tonn fullgjødsel dumpes i Oslofjorden.
Vi har redegjort for beregningene m.m. i vedlagte notat av 30.06.2021. Notatet er tidligere
oversendt kommunen i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for området.

https://www.asker.kommune.no/contentassets/7db29423e9884831be5d76765e614489/vedlegg-22-innspill-tilkommuneplanens-arealdel---tofte-lokalomrade-datert-14.09.21.pdf
1
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Forurensning fra nitrater (og plast) som et resultat av sprengningsarbeider er en kjent problemstilling for Asker kommune da den er omtalt i sakens vedlegg-6-rastoff-og-masseforvaltning.pdf:
Sprengstein ble tidligere ansett som rene masser og ofte deponert i sjø. Sprengstein er ikke lenger
ansett som rene masser på grunn av mye nitrogen fra rester av dynamitt samt plasthylster og annet
plastavfall fra sprengning.2

Følgelig forbys dumping av sprengstein som fyllmasse i fjorden.
Avrenning fra steinbrudd som ligger ved fjorden vil medføre en forurensning som vil være større
enn dumping av sprengstein for tilsvarende mengder masser. Konsekvensen bør være et forbud på linje
med dumping, eventuelt krav om rensing.

Kommentar til kommunedirektørens oppsummering av innspill
Vi viser til kommunedirektørens oppsummering av, og kommentarer til, innspill som vedrører
Tofte lokalområde, der Husebykollen inngår, ref. vedlegg-34-oppsummering-og-kommentar-toftelokalomrade.pdf. Vi viser også til vårt brev av 19.09.2021 Oppfølging av kommunedirektørens
kommentarer til Hytteeierforeningens innspill til kommuneplanens arealdel – Asker kommune 2022–2034.
I oppsummeringen er Hytteeierforeningens innspill feilaktig fremstilt idet foreningen ikke har vurdert
- eller «utvist skjønn» om - hva som måtte komme i strategiplanen. Vi har kun uttrykt en forhåpning om at
en strategiplan for masseforvaltning og råstoffutvinning vil kunne resultere i en annen arealdisponering enn den foreliggende, dvs. at LNF-definisjonen tas i bruk.
Hytteeierforeningen ber om at oppsummeringen endres slik at den blir i overensstemmelse med hva foreningen
faktisk har uttrykt.
Vi ønsker – og foreslår primært – at det utvidede området som tidligere Hurum kommune
formålsdefinerte til råstoffutvinning, tilbakeføres til en LNF-kategori.
I vårt innspill til planprogrammet3 for arealplanen har vi skrevet følgende:
En tilbakeføring til LNF vil konkretisere og virkeliggjøre kommunens prinsipper for vern.
Planprogrammet for arealdelen bør stadfeste at arealdisponeringene foretatt av de tidligere tre
kommuner skal revurderes slik at de oppdateres med den nye kommunens prinsipper for vern.

I innspillet til kommuneplanens arealdel4 gjentar vi LNF-anmodningen således (side 1):
Når Asker kommune nå skal utarbeide kommuneplanens arealdel, foreslår vi at kommunestyret vedtar
tilbakeføring til LNF av et nærmere angitt område av Husebykollen i Filtvet som i 2015 ble omdefinert
til næringsområde.

Videre i oppsummeringen på side 8:
Vi ber kommunen benytte anledningen i forbindelse med utarbeidelsen av kpl/arealdelen ved å tegne
arealkategori-kartet for Husebykollen på nytt. Bruk av LNF-kategorien som foreslått vil ivareta
friluftsinteressene, fritidsboligeiernes interesser og beskytte natur-og kulturverdier i området for
fremtiden.

Vi ser av Vedlegg 34 at forslaget kategorisk ikke er tatt til følge, markert med rødt «nei-felt» i
høyre kolonne.
Siden det refereres til reguleringsplanforslagets avgrensede område for masseuttak, mener vi at det iallefall bør
tydeliggjøres at arealet utenfor området skal formåldefineres som LNF.

https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0199/21&c=200200212#result
Høring: Planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Innspill til planprogrammet (Hytteeierforeningen, 31.07.2020).
4 Innspill til kommuneplanens arealdel. Arealbruk i og ved Husebykollen, Filtvet, datert 28.08.2020,
2
3
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I tillegg forslår vi på side 6 i innspillet til kommuneplanens arealdel at
.... kommunen tilrettelegger for kulturopplevelser i området med stikart, anvisningsskilter, kartplansjer
og opplysningsskilt om naturtyper og geologi, og om gruvedriften for 300 år siden, der frakt av malm
over fjorden til Moss Jernverk hadde betydning for lokalbefolkningen dengang.

Vi mener dette forslaget er relevant for å bli tatt inn i oppsummeringen i Vedlegg 34.

Med vennlig hilsen,
Bjarne Blikeng
Åge Borg-Andersen
Styreleder
Epost: aageba@coherence.no
Husebykollen Hytteeierforening
Epost: post@husebykollen.org; bjarne.blikeng@gmail.com
Vedlegg:
Miljøskadelige utslipp fra den planlagte utvidelsen av steinbruddet i Husebykollen. Mangelfull
konsekvensutredning.
*****
Husebykollen Hytteeierforening (org.nr. 918 121 927) organiserer 17 eiere av fritidsboliger på Husebykollen i Filtvet.
Foreningens formål er bl.a. å ivareta eiernes felles interesser, bidra til et godt fritids-/frilufts-miljø i området Husebykollen
samt representere i foreningssaker overfor grunneiere, kommunen, pukkverket (Hurum Pukk AS) o.a.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.
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NOTAT
Til: Asker kommune og Asplan Viak

Dato: 30.06.2021

Supplement til:
x Hytteeierforeningens presentasjon på informasjonsmøtet 18. mars 2021 (side 19).
x Brev av 04.04.2021: Oppfølging av informasjonsmøtet 18. mars 2021 ang. forslaget til
reguleringsplan for Hurum Pukk AS i Husebykollen (side 7).
Til sak 343/75 Reguleringsplan Hurum Pukkverk, Husebykollen

Miljøskadelige utslipp fra den planlagte utvidelsen av steinbruddet i
Husebykollen. Mangelfull konsekvensutredning.
Vi viser til Reguleringsplan med konsekvensutredning. Planbeskrivelse (versjon 1, 31.05.2021, heretter
Regpl.) kapittel 4.5 Avrenning; utslipp til vann. Vi mener konsekvensutredningen på dette punkt
er mangelfull av to grunner:
x Det er ikke utredet mengder av utslipp fra uforbrente sprengstoffrester og partikler etter
sprengning og konsekvenser av dette for naturen.
x Konsekvenser av naturinngrep for å håndtere overvann er ikke utredet.

Miljøutslipp pga. sprengning
Volumer og trafikk
Tabellen nedenfor er hentet fra Regpl (side 15) og viser at planforslaget innebærer utsprengning
av 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell med egenvekt 2,9 tonn/m3.

For å få et begrep om hvilket volum det her er snakk om, kan vi gjøre et par sammenligninger:
x 2 750 000 m3 masse tilsvarer et volum som er 275 m langt, 100 m høyt og 100 m bredt.
x En fotballbane som er 100 m lang og 70 m bred har et areal på 7 000 m 2, dvs. volumet
planforslaget omhandler tilsvarer et tårn som er 2 750 000/7 000 = avrundet til et 400 m
høyt (tårn).
x Oslos høyeste bygning Radisson Blu Plaza Hotell er 117 m høyt. Volumet med grunnflate
som en fotballbane blir ca. 3,5 ganger høyere enn Oslos høyeste bygning.

Side 4 of 12

HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006

Når fjell blir sprengt, øker volumet med faktoren ca. 1,65, dvs. det er 4 400 000 m3 pukk og
grus som skal produseres og kjøres bort. Bruker vi fotballbanen som grunnflate, blir dette et tårn
men en høyde på ca. 630 meter.
En stor lastebil tar ca. 8 m3, dvs. planen legger opp til bortkjøring av 550 000 lastebillass, hvilket
betyr at det hvert år de kommende 80 årene vil kjøre 6875 lastebiler frem og tilbake på riksvei
281 fra Sætre, over Storsand-bakkene til Svingen og videre på Husebyveien.

Forbruk av sprengstoff
Regpl oppgir ikke hvilken type sprengstoff som benyttes, men vi kan antagelig anta at det
anvendes emulsjonssprengstoff (slurry)6, dvs. et sprengstoff basert på ammoniumnitrat, NH4NO37.
Flytende sprengstoff (slurry)
Lastebilen som eksploderte var lastet med flytende sprengstoff som kalles slurry. Det har en geleaktig konsistens
slik at det kan pumpes over i et blandebatteri som gjør at det kan brukes som sprengstoff for det meste i
pukkverk, gruver og tunelldrift. Hvert år brukes det 50.000 tonn sprengstoff, og mer enn 80 prosent av dette
kommer som flytende vare. Det brennbare stoffet og nitrater (oksidasjonsmiddel) er rørt inn i en mettet løsning
av oksiderende salt, hovedsakelig ammoniumnitrat som vi kjenner best fra kunstgjødsel.
https://www.aftenposten.no/norge/i/oR5og/uhyre-sjelden-at-flytende-sprengstoff-eksploderer

Antatt forbruk sprengstoff i ved sprengning i fjell estimeres fra 1 kg pr. m3 opp til 3 kg pr. m3
avhengig av bergartens egenvekt/tetthet. Bergtypen i Husebykollen har høy egenvekt, og vil
måtte betegnes som «tungsprengt fjell». På dette grunnlaget anslår vi et forbruk av sprengstoff
som ligger i den øvre del av intervallet 1–3 kg sprengstoff pr. m3, dvs. det medgår opp til 8,25
millioner kg sprengstoff for å sprenge ut 2,750 mill m3 fast berg.
Hovedpoeng å ta med videre:
 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell planlegges sprengt bort.
 4 400 000 m3 pukk og grus skal produseres og kjøres bort.
 Bortkjøring av 4 400 000 m3 pukk og grus betyr en trafikk på 550 000 lastebilturer.
 Det medgår opp til 8,25 millioner kg sprengstoff.

Sprengning og miljøgifter
Konsekvensene av bruken av slike store mengder sprengstoff er ikke vurdert i Regpl. Det er et
faktum at ved sprengning blir det alltid en rest uforbrent sprengstoff – opp til 15 %, som
representerer en miljøfare som ikke er utredet.
Ved sprengning med emulsjonssprengstoff, som består i hovedsak av NH4NO3, består denne
resten av ammoniumnitrat. Dette betyr at opptil 1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat vil følge
drivevann (drift-og drensvann) og avrenningsvann fra utsprengte masser (sprengstein) og
pukkdeponier.
Ammoniakk (NH3) er en giftig forbindelse som dannes når ammonium (NH4 + ) kommer i et
basisk miljø. Bergarten gabbro i dette området er sterkt basisk, noe som bekreftes i målingene
(pH = 9,0). Ammoniakkandelen øker med økende pH. Bergarten i Husebykollen er sterkt basisk
(høy pH). Store deler av uforbrent sprengstoff vil derfor omdannes til giften ammoniakk fordi

https://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/3141
https://www.aftenposten.no/norge/i/oR5og/uhyre-sjelden-at-flytende-sprengstoff-eksploderer
7 https://snl.no/sprengstoff;
https://www.oger.is/static/files/Sprengiefni/Sprengiefni/SystembeskriveleSprengstoffVer1_2005.pdf
5
6

Side 5 of 12

HUSEBYKOLLEN HYTTEEIERFORENING
Stiftet 15. juli 2006

giftvirkningen av ammonium og ammoniakk øker markant med økende pH ettersom andelen
ammoniakk øker.8 Dette dreper fisk og er helseskadelig for mennesker.
Sprengstoff er også en betydelig nitrogenkilde. Vi snakker om en «produksjon» på tilsammen
opptil 1 237 500 kg giftstoffer og gjødsel.
Utslipp av ulike nitrogenforbindelser som nitrater, ammonium, ammoniakk og andre nitrogenforbindelser vil virke som gjødsel for planter og plankton i Oslofjorden og lokalt.
Miljøkonsekvensen av dette mener vi er bagatellisert og ikke vurdert i Regpl.

Miljøkonsekvenser opp mot tiltaksplanen for Oslofjorden mv.
Miljømyndighetene ved Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har tatt fatt i
Oslofjordens miljøtilstand. Vi sakser fra Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv (mars 2021)9:
Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Store deler av Oslofjorden har moderat økologisk
miljøtilstand og dårlig kjemisk miljøtilstand etter vannforskriftens kvalitetselementer. Torskebestanden er
på et historisk lavt nivå og er i tilbakegang. Tareskog og ålegrasenger der fisk og annet liv vokser opp er også
i tilbakegang. I mange poller og bukter er oksygennivået i bunnvannet så lavt at alt liv dør ut. Miljøgifter gjør
at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises. (side 7)
Påvirkninger på fjordsystemet i Oslofjorden er langt større enn det økologien kan tåle. Tilførsler av nitrogen,
fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring,
tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. (side 8)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivtfriluftsliv/id2842258/

Hvor stor andel av de tilsammen opptil 1 237 500 kg giftstoffer og gjødsel som blir «produsert»
pga. aktiviteten i steinbruddet som vil havne i fjorden, kan vi ikke si noe om, bortsett fra at det
sannsynligvis vil være en betydelig mengde. Fjerning av nitrogen ved rensing regnes pr. dato for å
være komplisert (se referanse i fotnote 4), slik at nitrogen som «produseres» vil slippes ut i
bekkeløp og i Oslofjorden.
Dette virker åpenbart direkte i mot myndighetenes planer for å bedre Oslofjordens økologiske
tilstand.
Poenget med sedimenteringsdammer er at partikler i overvannet som vil forurense natur og
vassdrag kan synke til bunns og således samles opp. Men forurensninger som er oppløst i vann,
vil før eller siden renne videre, dvs. nitrater, ammonium, ammoniakk og andre nitrogenforbindelser fra 1 237 500 udetonert ammoniumnitrat vil potensielt havne i bekkefar (Huseby
Solberg bekkefelt) og senere i Oslofjorden ved Halvorshavn med «en lokalt viktig naturtypelokalitet av typen bløtbunnsområder i strandsonen» (Regpl. side 48).
Sprengning vil også generere store mengder partikler, blant annet steinstøv fra boring og
sprengning. Deponier av pukk og grus vil ved avrenning avgi steinstøv. Slike partikler kan drepe
organismer ved å forårsake fysiske skader på blant annet fiskegjeller.10
Selv om sedimenteringsdammer kan virke bra for partikkelbundne forurensninger 11, forutsettes
det at dammene graves ut «spesielt etter hver store nedbørsperiode» (Regpl. side 53).. Hva som
skal gjøres med de forrurensede massene, og hvor de eventuelt skal leveres, sier Regpl intet om.
https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2013_882436.pdf Avrenning av ammoniumnitrat fra
uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger,
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivtfriluftsliv/id2842258/
10 https://www.skien.kommune.no/globalassets/bdk/plan-og-byggesak/plan/01-planarbeid/03-planer-tilhoring/kjolevann-til-gromstul/detaljert-miljooppfolgingsplan-vannmiljo_200909.pdf
11 https://docplayer.me/13005364-Er-var-praksis-med-sedimentasjonsdammer-god-nok-til-a-beskytte-vann-ogvassdrag.html
8
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Figur I: Ansamling av forurenset vann etter regnvær.

Figur II: Filtvetbekkens løp mot Ekrabukta.

Figur I viser dammer med grumsete vann som er dannet etter en periode med regn. Bildet
illusterer de store mengder vann som samler seg og som sedimenteringsdammene vil ha store
problemer med å håndtere. I tillegg vil sprekker i berggrunnen medføre at vannet til slutt havner
i Filtvetbekken, som sør for Husebykollen renner omtrent fra vest til øst mot Bjørnstad og som
derfor vil fange opp sigevann fra steinbruddet. Se kart i Figur II.
Også sedimenteringsdammene vil inneholde giftstoffer og partikler og er i seg selv også skadelig
for smådyr og mikroskapninger som vil befinne seg i vannet.
Det planlegges avskjæringsgrøfter for å lede terrengvann fra vestlige og nordlige del av planområdet «utenom driftsområdet og sedimentasjonsdammene» (Regpl. side 53).
Men, som i dag, vil forurenset overvann fra det fremtidige uttaksområde («krater») drenere
naturlig ned i sprekker i fjellet og havne i Filtvetbekken som renner ut på Ekrastranda, i østre
hjørne av badestranden. Denne er nabo-område til campingplass og Trefoldighet (Filtvet) Feriekoloni
for barn. Dette betyr at rester av giftstoffer som ammoniakk vil slippes ut der feriefolk ferdes og
barn leker.
Stillestående vann i sedimenteringsdammene vil renne ned i fjellsprekker og side ned mot
bekkefaret som går nedover langs Husebyveien. Bekkevannet vil før eller siden ende opp i
Filtvetbekken (se Figur III).
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Figur III: Bekkefar og illustrasjon av tilsigsløp av overvann og vann gjennom bergsprekker til Filtvetbekken.

På bakgrunn av ovenstående mener vi at miljøkonsekvensen for utslipp lokalt og i Oslofjorden
er bagatellisert og kun overfladisk vurdert i Regpl.
Hovedpoeng å ta med videre:
 Opp til 15% av sprengstoffet vil være uforbrente rester av nitrater og ammonium.
 Konsekvensutredningen ignorerer konsekvensene av uforbrente rester av sprengstoff, dvs.
1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat.
 Opp til 1 237 500 kg uforbrent sprengstoff vil blandes med basisk vann og renne ut som
giftstoffer og gjødsel i Oslofjorden.
 Forurenset overvann vil sige ned i Filtvetbekken og giftstoffer som ammoniakk slippes
ut på badestranden i Ekrabukta.

Luftforurensning som følge av transport
Inntil videre, og i mange år fremover, vil transport av den utsprengte massen foregå med
konvensjonelle lastebiler med dieselmotor. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er målet at 50
prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy i 2030 12, men det er umulig å forutse hva som
vil skje ang. dette relatert til steinbruddet i Husebykollen.
Vi vil anta fortsatt bruk av lastebiler med dieselmotor, og anslår at 65 % av uttatt masse skal
transporteres til Rockwool-fabrikken i Moss. Dette betyr at 5,2 millioner tonn masse skal
transporteres fra Husebykollen til Moss, en distanse på 120 km tur/retur.
Utslipp pr. km pr. tonn er 0,3 kg CO2, men tunge godsbiler, lastebiler slipper sansynligvis ut
mer13. Resultatet er utslipp av totalt 187 000 tonn CO2. Her er det beregnet t/r men ikke
medregnet produksjon og lokalt (og annen fjern transport) for de siste 35 % av de produserte
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/eusmobilitetspakke/foreslar-nye-mal-krav-og-standarder-for-a-redusere-klimagassutslipp/id2626007/
13 https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/mindre-utslipp-per-kjorte-kilometer
12
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massene. Utslippene er derfor sannsynligvis en del høyere, kanskje 250 000 tonn. Tallene gir
alikevel en god idé om omfanget av utslippene.
Til sammenligning var totalt CO2 utslipp for Asker kommune i 2019 på 169 000 tonn/år.14
Hovedpoeng å ta med videre:
 Transport av 7 975 000 tonn masse betyr en anseelig mengde utslipp av CO2 sålenge
transporten skjer med dieseldrevne biler.
 Med anslått 5,2 millioner tonn masse som skal leveres til Rockwool i Moss, betyr dette
utslipp av 187 000 tonn CO2. Medregnet utkjøring av de resterende 35 % masse, blir
utslippene betydelig større, avrundet estimat til ca. 250 000 tonn.
 Med totalt 250 000 tonn CO2-utslipp, betyr dette at steinbruddet hvert år blir kilde til
atmosfærisk utslipp på 3 125 000 kg CO2.
 Konsekvensutredningen omfatter ikke utslipp av klimagassen CO2.

Naturinngrep for å håndtere overvann
For å håndtere overvann, skal Figur 4-37 side 53 i Regpl vise dette ved følgende tiltak:
x
x

«... etableres avskjærende grøfter i vest, illustrert med sort stiplet linje» (Regpl side 53).
«For vestlige og nordlige del av planområdet forutsettes det at det etableres avskjærende
grøfter for terrengvann. Grøften skal lede vann utenom driftsområdet og
sedimentasjonsdammen» (Regpl side 49).

Blå (rette) linjer viser avrenningsretning av overvann som renner mot øst etter dagens terreng.
Det er uklart for oss om Figur 4-37 viser dette, for «sort stiplet linje» viser uttaksområde
Alternativ 1 ifølge tegnforklaringen.
Vi kan forsøksvis anta at de påtenkte avskjæringsgrøfter skal følge linjer vi har markert med gul
strek i Figur 4-37, se Figur IV nedenfor.

Figur IV: Avskjæringsgrøfter for overvann, basert på Regpl Figur 4-37.
14

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=538&sector=-2
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Dette vil nødvendigvis bli svært ødeleggende, og medføre at ødeleggelsene vi bli mye større enn
det som fremgår av plankartet på side 25 i Regpl.
I praksis vil omtrent hele området for Alternativ 1 også raseres selv om det ikke sprenges ut som
del av steinbruddet.
Når vi tegner den planlagte grøften mot sydvest inn på kartet over kulturminner (Regpl Figur 45), blir det tydelig at for å anlegge grøften vil anleggsmaskiner og sprengninger skape
ødeleggelser av kulturminner og naturen rundt.

Figur V: Avskjæringsgrøft for overvann i konflikt med kulturminner inntegnet i Regpl Figur 4-5.

Hovedpoeng å ta med videre:
 Den planlagte grøften for å lede overvann til sedimenteringsbassengene vil måtte bli dyp,
og vil medføre store naturødeleggelser utenfor uttaksområdet angitt ved Alternativ 2.
 Bruk av anleggsmaskiner og utsprengning av grøften vil ødelegge kulturminner.
 Konsekvensutredningen overser de skader på naturtyper, kulturminner og terreng
anleggmaskiner for, og etablering av, avskjæringsgrøfter vil avstedkomme.

Oppsummering
Vi har i dette notatet vist at konsekvensutredningene når det gjelder miljøskadelig utslipp er
mangelfulle, og vi kan ikke se at de tilfredstiller ikke kravene i forurensningsforskriftens § 30-9
litra b) der det «kreves dokumentasjon på at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige»15.
Vi ser av Miljøveileder for pukkverk (M-1136)16 at «Utslipp av miljø- eller helseskadelige stoffer ... kan ha
behov for å reguleres med vilkår i tillatelse. ... For eksempel høye utslipp av ammoniakk/nitrogen fra
sprengning.»
De høye utslippene av fra 8,25 millioner kg sprengstoff som genererer opp til 1 237 500 kg
udetonert ammoniumnitrat som oppløses i vann med høy pH med ammonium og ammoniakk
som resultat, vil måtte vurderes opp mot forurensningsforskriften § 30-6. Da kommer
15
16

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/november-2018/miljoveileder-for-pukkverk/
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Miljøveileder for pukkverk (M-1136) avsnitt § 30-6 Utslipp til vann (side 10-12) til anvendelse, noe
Regpl ikke tar hensyn til.
De mange tiltak som Regpl lanserer for å håndtere forurenset overvann vil kreve innsats og
oppfølging fra tiltakshaver som vi tillater oss å betvile blir fulgt opp. Denne tvilen er basert på
tett oppfølging av driften av steinbruddet i de 5 siste årene, og manifestert ved stoppordren fra
Asker kommune (2020), diverse pålegg fra fylkeskommune og statsforvalter/fylkesmann, klager
på støv og støy fra naboer, manglende sikring osv.
Videre påpeker vi at det i Regpl er områder som ikke er konsekvensutredet, herunder
konsekvenser av utslipp av uforbrente sprengstoffrester, konsekvenser av de planlagte
avskjæringsgrøfter og uttransportering av masser.
Hovedpoenger oppsummert:
 2 750 000 m3 masse, tilsvarende 7 975 000 tonn med fjell planlegges sprengt.
 4 400 000 m3 pukk og grus skal produseres og kjøres bort.
 Bortkjøring av 4 400 000 m3 pukk og grus betyr en trafikk på 6875 lastebillass i året i 80
år.
 Det medgår opp til 8,25 millioner kg sprengstoff.
 Opp til 15% av sprengstoffet vil være uforbrente rester av nitrater og ammonium.
 Konsekvensutredningen ignorerer konsekvensene av uforbrente rester av sprengstoff,
dvs. 1 237 500 kg udetonert ammoniumnitrat.
 Opp til 1 237 500 kg uforbrent sprengstoff vil blandes med basisk vann og renne ut som
giftstoffer og gjødsel i Oslofjorden.
 Transport av 7 975 000 tonn masse betyr en anseelig mengde utslipp av CO2 sålenge
transporten skjer med dieseldrevne biler.
 Med anslått 5,2 millioner tonn masse som skal leveres til Rockwool i Moss, betyr dette
utslipp av 187 000 tonn CO2. Medregnet utkjøring av de resterende 35 % masse, blir
utslippene betydelig større.
 Med med totale utslipp på opp mot 250 000 tonn/år, betyr dette at steinbruddet hvert år
blir kilde til atmosfærisk utslipp på 3 125 000 kg CO2.
 Konsekvensutredningen omfatter ikke utslipp av klimagassen CO2.
 Den planlagte grøften for å lede overvann til sedimenteringsbassengene vil måtte bli dyp,
og vil medføre store naturødeleggelser utenfor uttaksområdet angitt ved Alternativ 2.
 Grøften vil ødelegge kulturminner og skjære over hytteveien som planlegges å erstatte
nåværende adkomstvei Nedre Husebykollen.
 Konsekvensutredningen overser de skader på naturtyper, kulturminner og terreng
avskjæringsgrøften vil avstedkomme.

Sluttnoter
i

http://www.umb.no/statisk/ipm/titania_brosjyre.pdf Ca. 75 tonn sprengstoff pr. salve bryter ca. 200 000 tonn.
Omregnet til volum gir dette ca. 1 kg sprengstoff pr. m3 fjell.
https://www.at.no/anlegg/467084 Det ble brukt 15,5 tonn sprengstoff til å sprenge 18.000 faste kubikkmeter berg.
(15 500kg/18 999m3= 0,86 kg pr m3).
https://www.at.no/anlegg/467084 Pukkverksalve satt av 29. mars 2019 hos Valdres Pukkverk AS på Kalplassen
fjelltak. Det ble brukt 15,5 tonn sprengstoff til å sprenge 18.000 faste kubikkmeter berg. Borreriggen gikk ble kjørt
på to skift i forkant. Det ble boret 140 hull på til sammen 2,3 km.
https://www.bygg.no/se-nordens-storste-pukkverkssalve/1282260!/ 67.926 kilo Kemiitti 510-20 sprengstoff.
360.285 tonn stein som kan bearbeides til pukk, ble sprengt ut. https://forcitexplosives.no/produkt/kemiitti-510/
Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (0–30 %)
https://www.oger.is/static/files/Sprengiefni/Almennt/EnkleBeregn_2010.pdf
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Kilder i tillegg til kildehenvisninger i fotnoter
Kilder ang. utslipp fra sprenging (nitrater/ammoniakk)
https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_29.pdf Massedeponering av
sprengstein i vann-forurensningsvirkninger
https://core.ac.uk/download/pdf/30874358.pdf Miljørisikovurdering ved dumping av
sprengstein fra vegtunnel i Vangsvatnet ved Voss
Konsekvenser av sprenging:
https://www.nrk.no/osloogviken/forurenset-tjern-med-sprengninger-1.13232447 Forurenset
tjern med sprengninger
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2449888 Vurdering av spredning av
partikler fra Aksla steinbrudd
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-agder/dokument-agder/miljo-ogklima/forurensning/horinger/2020-e39-herdal---royskar/herdal---royskar---soknad-omutslippstillatelse.pdf E39 Herdal -RøyskårSøknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift
«Ingen reduksjoner i NO3-N/NH4-N fra uomsatt sprengstoff ble observert.
Nitrogenkonsentrasjon varierte mellom 70 og 100 mg/L, men konsentrasjon av partikler varierte
mellom 30 og 150 mg/L.»
Oslofjorden
https://www.oslofjorden.org/din-oslofjord-hva-ble-sagt/ Oslofjorden utgjør en «hot spot» for
biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng?
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1550/m1550.pdf Forslag til
helhetlig plan for Oslofjorden. Ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
«Det bør vurderes om områder på vestsiden av Ytre Oslofjord også bør defineres som følsomt
for nitrogenforurensning.»
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord medet aktivt friluftsliv
https://www.oslofjorden.org/wpcontent/uploads/2019/10/NIVA_Friluftsr%C3%A5det_SALT_27sep2019-Andr%C3%A9Staalstr%C3%B8m.pdf Hvordan er vannkvaliteten i fjorden?
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Fra: Tove Elvenes Haugen thaugen2@online.no
Til: Kommuneplanen Kommuneplanen@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 02.11.2021 08:25:20
Emne: Utkanten av Asker
Vedlegg:
eg, ove Elvenes Haugen har en del spørsmål
eg bor på jerdal i amle Røyken kommune. Vi har 11 mål gnr.261 bnr, 327 med delvis dyrket mark som er inkludert i de 0
mål i nærheten av Hernestangen som er forslått til L FR område. Denne er skilt ut fra gnr.261 bnr. 11. ved deling av
eiendommen for flere år siden.
Dette er vi sterkt imot, da 11 mål ikke er stort nok til å drive som landbruk. Vi har hittil leid jorde ut, men siden det er så lite er
det meget vanskelig. Hvis disse reglene trer i kraft vil det forringe vår bruksrett til egen eiendom. Hva gjør vi
eg ser også ut fra planen at det ikke skal satses verken på boligbygging eller annen utvikling her ute bortsett fra noen
eldreboliger i Hyggen.
Skal vi bli et rekrasjonsted for eldre
Skal alle bo på tettstedene kommunen satser på lle kan, og ønsker ikke dette Hva med eiendommene vi har, skal de bare
dø ut og avfolkes
eg er sterkt i mot ye skers planer for bygda, det må være en viss utvikling, selv om det satses mest på tettstedene.
Hilsen ove Elvenes Haugen

Asker kommune
cc:
Ordfører Lene Conradi

mail
mail

post@asker.kommune.no
lene.conradi@asker.kommune.no

Asker, 9. november 2021

Asker kommune – Asker Skiklubb
Kommuneplanens arealdel
Asker Skiklubb (ASK) ønsker en utvikling av Føykaområdet og Askerparken som
er til det beste både for kommunens befolkning og ASKs medlemmer.
I forbindelse med kommuneplanens arealdel må ASK ta stilling til hva vi ønsker
med vår eiendom på Føyka. Vi har flere ideer om utvikling av egen eiendom, men
vi mener det er nødvendig å se på en helhetlig utvikling av hele Føykaområdet.
Utviklingen der må også sees i sammenheng med idrettsutvikling på Borgen/
Drengsrud.
ASK ber kommunen fatte nødvendige vedtak for at kommunen og ASK på nytt
kan starte diskusjoner og samarbeid om hvordan hele Føykaområdet kan utvikles
på en best mulig måte for kommunens innbyggere og for ASK.
Med vennlig hilsen
ASKER SKIKLUBB
________________
Bjørn Tangnes (sign)
Styreleder

Kirkeveien 221, Føyka
1383 Asker

Tlf. 6676 1100
Org.nr. 975820645

e-post: kontoret@asker-skiklubb.no
hjemmeside: www.asker-skiklubb.no

&ƌĂ͗ or rne Midtbø
^ĞŶĚƚ͗10. november 2021 14 33
dŝů͗Ida ngel eum
<ŽƉŝ͗Postmottak sker kommune ørgen ysseland Linn autra rønseth
ŵŶĞ͗SV tvikling av Rollkleiva 41 i Heggedal

Hei.
I ny kommuneplan foreslår vi å begrense utbyggingsområdet i Øvre Hallenskog i forhold til gjeldende
kommuneplan. Dette omfatter ikke den eiendom dere representerer, men spørsmålet om omfang av boliger i
Øvre Hallenskog er tatt opp, området ligger perifert i fht prioriterte vekstområder, og dette blir en diskusjon i
kommuneplanprosessen. Administrasjonen foreslår i ny kommuneplan at det lages en samlet reguleringsplan for
hele Øvre Hallenskog. Dette for å kunne stille et samlet rekkefølgekrav til at ny atkomstvei som allerede er
regulert fra Underlandsveien og opp til Øvre Hallenskog, skal være etablert forut for fradeling av nye tomter og
bygging av nye boliger i området. Dette anses som eneste farbare vei for å realisere ny atkomstvei med fortau
opp til Øvre Hallenskog.
Forslag til ny kommuneplan er ennå ikke politisk behandlet. Vi antar en 1. gangsbehandling i februar, deretter
offentlig ettersyn, og en endelig behandling i løpet av 2022.
Det anses lite hensiktsmessig å igangsette reguleringsarbeidet for Øvre Hallenskog før ny kommuneplan er
vedtatt.
Med vennlig hilsen
or Arne Midtbø
Kommuneplansjef
Samfunnsutvikling
( 47) 489 51 457
Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no

&ƌĂ͗ Ida ngel eum ida frostark.no
^ĞŶĚƚ͗ . november 2021 16 5
dŝů͗ or rne Midtbø or. rne.Midtbo asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ Siri Sandbeck alther siri frostark.no
ŵŶĞ͗ tvikling av Rollkleiva 41 i Heggedal
Hei or rne
Frost Arkitekter ønsker å se på muligheten av å utvikle Trollkleiva 41 i Heggedal. Eiendommen ligger høyt i terrenget over Heggedal og er
bebygget med en frittliggende fritidsbolig. Fritidsboligen ble godkjent tilbygget i 2005. Eiendommen er på 9 468,9 m2. og har hellende
terreng fra vest mot øst. Dagens innkjøring ligger nord på eiendommen med kjørevei frem til fritidsboligen. Eiendommen ligger i
skrånende terreng med umiddelbar nærhet til skogen og god kjøreforbindelse til Heggedal sentrum.

Figur 1. Kart som viser dagens situasjon i Trollkleiva 41 markert med rød pil.

Eiendommen ble regulert gjennom reguleringsplan for Trollkleiva B2-B3 (2005), og er avsatt til areal formål bolig. Gjennom
reguleringsplanen er eiendommen regulert til 3 boligtomter. På gjeldende reguleringskart er det regulert inn kjørevei mellom to av
eiendommene. Den regulerte kjøreveien samsvarer ikke med dagens kjørevei.

Figur 2. Reguleringskart av Trollkleiva 41 markert med rød pil.

Deler av eiendommen er regulert til friluftsområdet (der dagens kjørevei ligger), felles grøntareal/lekeareal (mot sør) og felles avkjørsel.
Tiltakshaver ønsker å dele eiendommen i 6 nye boligtomter. Dagens fritidsbolig rives.
Innkjøring til de nye tomtene må prosjekteres som en FA-vei i henhold til kommunens standard. Avkjøringsveien må eies av de
overnevnte eiendommene i et realsameie. I et realsameie er sameieandelene forbundet med eiendomsrett til en bestemt eiendom, slik at
den som til enhver tid er eier av eiendommen også har rettigheter i sameieeiendommen. Sameieandelene er da å anse som tilbehør til
hovedeiendommene i henhold til avhendingsloven 3-4 andre ledd bokstav d) og kan ikke avhendes eller pantsettes uten at
hovedeiendommen følger med, jf. sameieloven 10 andre ledd og panteloven 2-2 første ledd bokstav c) og 2-3 andre ledd.

Figur 3. Skissert inndeling av Trollkleiva 41 med 6 tomter.

Trollkleiva 41 i dag en avsatt til bolig på kommuneplanen.

Figur 4. Utsnitt av kommunekart

Foreslåtte boliger på eiendommen er tenkt som et nøysomt boligvolum i tråd med kommunens retningslinjer. Tiltakshaver ønsker å
videreutvikle eiendommen med tilpassede eneboliger etter gjennomført reguleringsendring. Deling gjennomføres på senere tidspunkt.

Vi ønsker et møte med realitetsorientering og kommunens anbefaling rundt planene.
Med vennlig hilsen
Ida ngel eum
rkitekt M L
Partner, Faglig leder
Frost rkitekter S
Rådhusgata 4
0151 Oslo
tlf 45 1 7 36
ida frostark.no
.frostark.no

Fra: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
Til: Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Kopi: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Sendt: 11.11.2021 10:23:54
Emne: VS: Oppdatering av Elnestangen miljøhage
Vedlegg: Elnestangen miljøhage presentasjon.pdf; Håkavikveien10-12 Plankart A3 L.pdf; A10-01 Illustrasjonsplan.pdf; A1002 Illustrasjon 1.pdf; A10-03 Illustrasjon 2.pdf
Hei Linn.
Vi registrerer dette innspillet på kommuneplansaken, og viser det når vi gjennomgår de 80 arealvurderingene i
formannskapet 7. desember.
Mvh
Tor Arne
&ƌĂ͗ erje terje companystories.no
^ĞŶĚƚ͗ 11. november 2021 0 30
dŝů͗ or rne Midtbø or. rne.Midtbo asker.kommune.no
ŵŶĞ͗ Oppdatering av Elnestangen miljøhage
Hei or rne,
og takk for sist På vegne av forslagstillerne kommer det her nye illustrasjoner og plankart til innspillet til arealplanen. En av
tilbakemeldingene fra politikerne har vært antall boliger. å er de tatt ned fra syv til seks. Dvs. en av boligene på haugen er
fjernet. Ellers er det funnet en god veiløsning. I møte med Per Morstad og Lisbeth Fjeldly er det også presentert en løsning for
regulering av kyststien og kommunal overtakelse av den private delen av St. Hanshaugen til offentlig friområde.
For øvrig gjelder argumentene for prosjektet
Det gir innovative energiløsninger.
Det utprøver fossilfri byggeplass som konsept.
Det imøtekommer boligbehov for miljøbevisste.
Det reetablerer kulturlandskapet på et nedlagt småbruk med brakke jorder.
Det tar vare på sårbar natur.
Det øker tilgjengeligheten til kyststien.
Det bedrer infrastrukturen.
Det sikrer allmenn tilgjengelighet i området gjennom overdragelse av kyststien til kommunen.
Dette til info.
Ha en fin dag
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Elnestangen
MILJØHAGE

Fra brakk småbruk til bærekraftige boliger

Innspill til kommuneplanen 2021 - 2033

1200 meter til hurtigbåt

600 meter til buss

Vollen

Elnestangen

Forslagstillere:
Elisabeth Klerck Nilssen
og Ole Sæthre

Håkavikveien 10
Gnr./bnr. 67/36, 38, 57

Visjonen for Elnestangen miljøhage er å
bygge seks mindre bolighus med høy
miljøstandard. Prosjektet skal være en
utbygging som er godt sammenvevd med
eksisterende natur- og kulturressurser.
Det søkes om å bygge syv boliger i
plusshus-standard med mulighet for
tilkopling til fjernvarme fra VEAS.

PROSJEKTET

Eiendommen er et tidligere småbruk
som har ligget brakk i flere 10-år. Det vil
bli avsatt ca. 4 mål matjord til
parsellhager og dermed gjenopplive
matjorda. Tradisjonelt har det vært
dyrket bringebær på småbruket og et
av tiltakene er å gjeninnføre den som
en kulturfaktor. Slik vil utbyggingen
være med på å ta vare på
kulturlandskapet og videreføre
matauktradisjonen.

Sigrun Nansens småbruk på Elnestangen

KULTURHISTORIEN

«Se på den deilige svarte jorden her, ja, den lønner det
seg å dyrke. Disse solbærbuskene blev satt i fjor og nu
klatrer de alt oppover veggen som store espalietrær. Og
se på denne grenen som jeg har podet inn på
morelltreet». Sigrun Nansen 1933

Kyststien i området vil også bli tilbudt
overdratt til kommune helt eller delvis.
Slik vil utbyggingen bli et områdeløft
for Askers innbyggere.

I forbindelse med utbyggingen vil
grunneierne overdra østsiden av
Sjøstrandveien til kommunen. Det vil
sikre tilgang til toppen av Elnestangen,
St. Hanshanshaugen, og åpne området
for turgåere helt.

Elnestangen er et viktig tur- og
rekreasjonsområde for folk. DNT har
nå overtatt Nansentunet og da vil flere
oppdage den flotte naturen her.
Problemet er at kyststien ikke er
sammenhengende og at det er for
mange «privat»-skilt i området.

OMRÅDELØFTET

Det er smale veier på Elnestangen
og bredding og utbedring av den vil
være et naturlig element i et
utbyggerbidrag sammen med øvrig
nødvendig infrastruktur og
fiberkabel.

Det er barnehage i nærområdet og
600 meter til Arnestad skole. For
pendlere er det 600 meter til buss
og 1,2 km til hurtigbåt fra Vollen.

Det er et populært turområde med
god kollektivdekning.

Elnestangen miljøhage ligger 600
meter fra Slemmestadveien og 700
meter til nærmeste nærsenter på
Bjerkås.

INFRASTRUKTUREN

Boligene vil bli integrert i bevaringsverdig
natur legge til rette for parselljordbruk og
reetablering av askerbær.

Gjennom å ta ned størrelsen på husene vil
naturligvis også energibehovet minskes.

Bergvarme, solceller og tre-lags vinduer
gjør husene ytterlige energivennlige.

De 7 boligene vil bli bygget etter plusshus
standard. De skal kunne produsere grønn
energi via varmegjenvinning fra varmtvann
og varmeveksler som kjøler om
sommeren. Det er også mulighet for
tilkopling til fjernvarme fra VEAS.

BÆREKRAFTEN

Høsting av askerbær

Våronn på Elnestangen

Det sikrer allmenn tilgjengelighet i området
gjennom overdragelse av kyststien til
kommunen.

Det bedrer infrastrukturen.

Det øker tilgjengeligheten til kyststien.

Det tar vare på sårbar natur.

Det reetablerer kulturlandskapet på et
nedlagt småbruk med brakke jorder.

Det imøtekommer boligbehov for
miljøbevisste.

Det utprøver fossilfri byggeplass som
konsept.

Det gir innovative energiløsninger.

Elnestangen miljøhage er et lite
boligprosjekt med stort bærekraftspotensial.

ARGUMENTENE

Delmål 15.3:
Gjenopprette forringet jord.

Delmål13.2: innarbeide tiltak mot
klimaendringer.

Delmål 11.7:
Trygge og lett tilgjengelige grøntområder.

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar
energi.

BÆREKRAFTSMÅLENE
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&ƌĂ͗ sgeir Svendsen asgeir.svendsen ticon.no
^ĞŶĚƚ͗12. november 2021 10 25
dŝů͗Postmottak sker kommune or rne Midtbø
ŵŶĞ͗Spørsmål og innspill kommentarer vedrørende utkastet til kommuneplanenes arealdel og
kommunedirektørens kommentarer datert 14.0 .2021
sĞĚůĞŐŐ͗ sker kommune-Innspill- ommentarer-Spørsmål ommuneplan realdel 05 11 2021.pdf
Vedlagt følger brev med spørsmål, innspill og kommentarer vedrørende utkast til kommuneplanens arealdel og
kommunedirektørens kommentarer datert 14.0 .2021.
Vi stiller gjerne i et møte for å utdype disse.
Med vennlig hilsen
RS ES S L
sgeir . Svendsen
Styremedlem og styreleder i Forbundet
Mob 0047 0 52 62 67
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Innspill til kommuneplan i Asker kommune
Brønnøya 24.11.2021
Brønnøya grunneierforening vil komme med noen kommentarer i prosessen
mot ny kommuneplan.
Vi savner to viktige saksfremlegg fra Kommunestyret i gamle Asker.
Det ene er fra 17.04 2018 Hvor videre prosess om Brønnøya regulering vedtas:
«Asker skal være pådriver for nasjonale retningslinjer for valgfri bo status.
Kommunestyret ber bygningsrådet legge fram en sak hvor de ser på om det ble
gjort feil i registreringen av eiendommers status forut for reguleringen i 1995.»
Som kjent var det ingen forskjell på reguleringsstatus på eiendommene fra
1929 til 1995. All bebyggelse måtte søkes som våningshus og bolig. Bruken har
imidlertid vært forskjellig.
Kommunestyret vedtok 11.06.2019 Sak 0080/19 «Kommunen beklaget
feilregistrering av status på eiendommer forut for reguleringen i 1995.»
I 1995 var i overkant 60 husstander helårs bebodde, men bare 16 beholdt
helårs status ved omreguleringen. Resten ble omregulert til fritidsbebyggelse.
Dette misforhold mellom faktisk etablert bruk og plankart fra 1995 har
avstedkommet en nærmest kontinuerlig omregulerings prosess fram til 11.06.
2019 hvor kommunestyret etter en langvarig og grundig prosess beklaget
feilregistreringen og vedtok at det åpnes for fleksibel arealbruk, og at dette
skulle følges opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker.
Fra 1998 til 2016 har 8-10 utarbeidete forslag til detaljregulering av Brønnøya
blitt møtt med varsel om innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Etter
anbefalinger fra Rådmann og administrasjonen er prosessene stoppet og
forslagene endret, for så igjen å møte nye varsler om innsigelse.
Kommunedirektøren foreslår i punkt 2.4.5 «Bruksendring ikke kan finne sted
før det er utarbeidet ny detaljregulering for hele Brønnøya»

Dette er ikke i tråd med kommunestyre vedtak. Det er heller ikke i samsvar
med vedtak i Fellesnemda forut for kommunesammenslåingen om at vedtak i
de gamle kommunene skulle respekteres.
All erfaring tilsier at forslag om ny detaljregulering også vil bli møtt med varsel
om innsigelser og vil være en prosess uten snarlig løsning, og som
kommunestyret i gamle Asker har forlatt.
Vi minner om at fire medlemmer av kommunestyret ba om lovlighetskontroll
av vedtaket av 11.06. 2019 sak 0080/19.
Fylkesmannen i Oslo og Viken avviste i brev 03.04.2020 klagen.
«Kommunestyret er rette instans for å beklage og rette feil de har begått.»
Vi ønsker at feilene med registrering av status på eiendommene i 1995 rettes
ved at kommuneplanen tilrettelegger for fleksibel arealbruk. Og at 1995
reguleringen ellers opprettholdes.
Det er enighet om at fastboende i spredt bebyggelse, med store naturtomter
fra 3 da til 7-8 da utgjør det kulturlandskapet og de verdier som gjør Brønnøya
attraktiv for alle kategorier brukere.
Tilstedeværelse av fastboende sørger for skjøtsel av natur og tilgjengelighet for
allmenheten.
Vi er glade for at et solid flertall I kommunestyret i gamle Asker ønsker å
tilrettelegge for fleksibel arealbruk.

For grunneierforeningen Ove Vasbotten og Øyvin Berven

Fra: Tor Arne Midtbø Tor.Arne.Midtbo@asker.kommune.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi: Linn Tautra Grønseth Linn.Tautra.Gronseth@asker.kommune.no
Sendt: 15.11.2021 09:24:29
Emne: VS: Arealplan Asker kommune - Industriveien - Spikkestad
Vedlegg:
Hei.
Sundli-Gruppen må få et standardsvar.
TA
&ƌĂ͗ an Sture Sundli jss sundli-gruppen.no
^ĞŶĚƚ͗ 2 . oktober 2021 0 4
dŝů͗ Håvard Vestgren - Politiker-201 Havard.Vestgren politiker.asker.no or rne Midtbø
or. rne.Midtbo asker.kommune.no
<ŽƉŝ͗ steinar askern.no
ŵŶĞ͗ realplan sker kommune - Industriveien - Spikkestad
Hei
I forrige uke ble vi gjort oppmerksom på at vår eiendom 206 40, benevnt Industriveien i Spikkestad er foreslått
omdisponert fra bolig til L F i den nye kommuneplanen til sker. Det har ikke vært noen form for dialog eller varsling til oss
som grunneier forut for oppdagelsen av den foreslåtte omreguleringen. Vi har i første omgang vært i kontakt med sker
æringsforening.
ort om Industriveien
-Industriveien ble i 2012 kjøpt med bakgrunn i at eiendommen allerede var regulert til æring og at den i tillegg lå inne
som boligområde i gjeldende kommuneplan.
- omten er på ca 1 D og ligger ifølge kommunen innen 600 meter i gangavstand fra sentralpunktet i Spikkestad. Dvs
innenfor det sentrum som kommunen har ønsket vekst i gjeldende plan.
-Detaljregulering ble igangsatt og utarbeidet i 2014. Formannskapet i Røyken kommune vedtok planen lagt ut på høring i møte
1 .6.2014, ref sak 12 1 4- 1. Planen ble utarbeidet med tanke på småbarnsfamilier rekkehus og ungdomsleiligheter to
mindre blokker .
-Røyken kommune ønsket ut fra de signaler vi fikk fra daværende reg,sjef Malvin Bjorøy en høyere utnyttelse med flere
leiligheter enheter og færre rekkehus, grunnet nærhet til jernbane og sentrum enn det som ble lagt inn planen.
-Reguleringen ble satt på hold fordi en ønsket å se område opp mot den da igangsatte områdeplanen for Spikkestad og den
videre utviklingen i Spikkestad som stasjonsby.
- omten er lånefinansiert og det er stilt sikkerhet og pant til banken ut fra at det foreligger verdier i henhold til gjeldende
reguleringsstatus.
-Det er investert et betydelig tosifret millionbeløp med bakgrunn i at gjeldene planer kan gjennomføres.
-Rondane eiendom har inngått kjøpsavtale for naboeiendommen 206 106 av Block atne Obos for å utvikle den sammen med
Industriveien.
Spikkestad er pekt ut som et satsningsområde og er et viktig knutepunkt for Spikkestadbanen med nærhet til E134, der
kommunen har ønsket vekst og oppfordret til investeringer. Som kjent har vi allerede foretatt betydelige investeringer i
Industriveien med bakgrunn i de planer som foreligger. En tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan og kommuneplan vil
nulle ut våre verdier og det vil få store konsekvenser. Vi ber om at gjeldende regulering æring og status som fremtidig
boligområde forblir uendret for Industriveien også i den nye kommuneplanen.
Med vennlig hilsen
Rondane Eiendom S
an Sture Sundli
Fekjan 3, 13 4 esbru
lf 66 5 7 00 Mob
60 1 61
Epost jss sundli-gruppen.no
.rondane-eiendom.no

Fra: Bjørn achrisson bjorn achrisson@gmail.com
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 05.12.2021 13:49:33
Emne: Innspill til kommuneplan: valgfri bostatus på Brønnøya
Vedlegg:
Asker kommune

I forbindelse med rulleringen av kommunplanen, savnes to viktige saksfremlegg fra Kommunestyret i gamle Asker.
1. Asker kommune støtter valgfri bostatus
Det ene er fra 17.04 2018 Hvor videre prosess om Brønnøya regulering vedtas:
«Asker skal være pådriver for nasjonale retningslinjer for valgfri bostatus. Kommunestyret ber bygningsrådet legge fram en sak
hvor de ser på om det ble gjort feil i registreringen av eiendommers status forut for reguleringen i 1995.»
Som kjent var det ingen forskjell på reguleringsstatus på eiendommene fra 1928 til 1995. Bruken var imidlertid forskjellig.
2. Asker kommune beklager feilregistrering av status på eiendommer
Kommunestyret vedtok 11.06.2019 Sak 0080/19 At Kommunen beklaget feilregistrering av status på eiendommer forut for
reguleringen i 1995.
Som kjent var i overkant 60 husstander helårs bebodde i 1995, men bare 16 beholdt helårs status. Resten ble omregulert til
fritidsbebyggelse.
Dette misforhold mellom faktisk etablert bruk og plankart fra 1995 har avstedkommet en nærmest kontinuerlig omregulerings
prosess fram til 11.06.2019 hvor kommunestyret etter en langvarig prosess beklaget feilregistreringen og vedtok at det åpnes for
fleksibel arealbruk og at dette følges opp ved utarbeidelse av ny kommuneplan for Asker.
Alle nye reguleringsplaner ca. 8-10 stk. Fra 1998- 2016, har blitt møtt med varsel om innsigelse fra fylkesmannens
miljøvernavdeling. Etter anbefaling fra administrasjonen er prosessene stoppet og forslagene endret, for så å møte ny innsigelse.
Kommunedirektøren foreslår i punkt 2.4.5 «Bruksendring ikke kan finne sted før det er utarbeidet ny detaljregulering for hele
Brønnøya»
Dette er ikke i tråd med kommunestyre vedtak.
All erfaring tilsier også at dette vil bli møtt med varsel om innsigelser og vil være en prosess uten snarlig løsning og som
kommunestyret i gamle Asker har forlatt.
Kommunedirektøren foreslår også. «Retningslinjer for at fritidsboliger kan bruks endres til boliger gjennom en samlet plan for
Brønnøya hvor regulerings planen beholder utnyttelse tilsvarende det som gjelder for fritidstomter i dag»
I forarbeidet til 1995 reguleringen ble det argumentert fra administrasjonen side at forslått areal på bebyggelse skulle være 60m2.
Senere økt til 70 for de som knyttet seg til offentlig VVA. Begrunnelsen var at 60m2 ville virke preventivt for bosetning.
De aller fleste eiendommer er bebygget. Det er enighet om at fastboende i spredt bebyggelse, med store naturtomter fra 3 da til
7-8 da utgjør de verdier som gjør Brønnøya attraktiv.
Tilstedeværelse av fastboende sørger for skjøtsel av natur og tilgjengelighet for allmenheten.
Vi er glade for at et solid flertall I kommunestyret i gamle Asker ønsker å tilrettelegge for fleksibel arealbruk.

Vennlig hilsen

Bjørn achrisson
Tel. 47 46 29 00 00

Fra: Anita Kjensli Rydgren a-rydgre@online.no
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 22.11.2021 20:51:29
Emne: innspill til utkast arealplan - Hyggen
Vedlegg: Hyggen nærsenter og levende lokalsamfunn.pdf
Att: Tor Arne Midtbø
Att: Linn Tauta Grønseth

Hei
Jeg ønsker å informere om at jeg har sendt følgende tekst på mail til et utvalg politikere i Asker kommune.
Vennlig hilsen
Anita Kjensli
«Jeg tar kontakt med deg fordi du sitter i politisk utvalg for plan- og byggesaker.
I kommunedirektørens forslag til ny arealdel, er det vesentlige endringer mht. arealformål for GNR 274/BNR 1
(12.480 m2) som ligger i Hyggen sentrum:
1. Nederste del av tomten GNR 274/BNR 1:

Endret fra «andre typer bebyggelse og anlegg» til «sentrumsformål»
Nytt areal 3868 m2

2. Øverste del av tomten GNR 274/BNR 1:

Endret fra «andre typer bebyggelse og anlegg» til «LNRF»
Nytt areal 5058 m2

3. Øverste del av tomten GNR 274/BNR 1:

Endret fra «andre typer bebyggelse og anlegg» til «blå/grønnstruktur»
Nytt areal 2793 m2

Bakgrunnen for dette initiativet er at innbyggerne i Hyggen ønsker et levende lokalsamfunn, men frykter
konsekvensene av de planene som nå foreligger. Dette må ses i sammenheng med at det kun er planlagt 27 nye
boenheter i Hyggen frem til 2035. Tomten GNR274/BNR1 ligger så midt i sentrum av Hyggen som mulig, og det
er lett tilgang til skole, barnehage, gangvei, fritidsaktiviteter, friluftsområder, offentlig transport, etc. Med andre ord
er det en nøkkeltomt i den videre utviklingen av Hyggen som nærsenter.
Selv om det er en travel hverdag, håper jeg du har anledning til å ta et kort møte (gjerne på teams) for å diskutere
hvordan forslaget til ny arealdel (for Hyggen) påvirker mulighetene til å bevare Hyggen som nærsenter.
Ser frem til å høre fra deg!
Vennlig hilsen
Anita Kjensli
Telefon 90 11 27 54

Et nærsenter og levende
lokalsamfunn

Hyggen:

Arealinnspill: Gbnr 274/1

• Forslag til endring

• Hyggen er et nærsenter og må leve

• Kommunens forslag bør endres

• Kommunens forslag til endring av 274/1

• Kartutsnitt Hyggen sentrum og 274/1

Innhold

Hyggen sentrum og 274/1 – 12,48 daa (gult)

*Avstand målt langs vei, ikke luftlinje som er kortere

9. Restaurant (0 meter)

8. Bussholdeplasser (0 meter)

7. Gangvei (0 meter)

6. Hyggen badeplass (ca. 250 meter)

5. Fotballbane (ca. 350 meter)

4. Barnehage (ca. 350 meter)

3. Hyggen barneskole (ca. 550 meter)

2. 274/1 nord/vest

1. 274/1 sør
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Tomten ligger så midt i sentrum av
Hyggen som mulig, og det er lett
tilgang til skole, barnehage, gangvei,
fritidsaktiviteter, friluftsområder,
offentlig transport, etc. Med andre
ord er det en nøkkeltomt i den
videre utviklingen av Hyggen som
nærsenter!

Hyggen sentrum og 274/1

- Eksisterende plan: «andre typer bebyggelse og
anlegg»
- Kommunens forslag: Blå/grønnstruktur areal 2793
m2

• 274/1 vest:

- Eksisterende plan: «andre typer bebyggelse og
anlegg»
- Kommunens forslag: LNRF areal 5058 m2

• 274/1 nord:

- Eksisterende plan: «andre typer bebyggelse og
anlegg»
- Kommunens forslag: sentrumsformål (del av HY2)

• 274/1 sør (3868 m2):

Hyggen sentrum 274/1 - 8,1 daa - redusert til LNRF og natur

•

- Bekken forsvinner i kulvert under vei mm og derved
fare for oppstuving
- TEK 20 krever 20 m avstand til bebyggelse
- Boliger kan flomsikres
- Utnyttelse av en sentrumstomt er derfor unødvendig
begrenset. Tomten bør ha samme formål som 274/1
nord inkludert en hensynsone som kan forholde seg
til gjeldende lover

274/1 vest: Endre til sentrum/bolig med
hensynsone for bekk

- Nærhet til skole, barnehage, gangvei,
fritidsaktiviteter, friluftsområder, offentlig transport

• 274/1 nord: Endre til sentrum/boliger

- Unødvendig restriksjon for sentrum

• 274/1 sør (3868 m2): Fjerne KSHB
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Kommunens forslag bør endres

Arealet ligger i direkte tilknytning til Grimsrudveien
Utenfor prioritert vekstområde – men ligger helt sentralt i Hyggen nærsenter

Samferdsel

Prioriterte vekstområder

Deler av arealet er AR5, men jorden har ligget brakk i lang tid
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter
Ingen kjente konflikter

Matjord

Skog

Strandsone

Friluftsområde

Landskap

Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv

Er mulig å koble til vann og avløp

Nær Hyggen skole
I tråd med strategi for bygging av boliger i og nær nærsentrene

Teknisk infrastruktur

Sosial infrastruktur

Arealstrategi

*Evalueringskriteriene er hentet fra kommunens konsekvensutredning / vurdering av tidligere arealinnspill

Flomsikring av deler av 274/1 – pga. kulvert under vei – kan være aktuelt

Samfunnssikkerhet, sikkerhet og sårbarhet

Annet

Ingen kjente konflikter

Naturmangfold på land og i vann

Prinsipper for vern

Ikke relevant

Næringsutvikling

Kommentar
Del av sentrum i Hyggen nærsenter

Konsekvens

Senterstruktur

Prinsipper for utvikling

Tema

Vår vurdering av 274/1 nord/vest med
utgangspunkt i kommunens egne evalueringskriterier*

- Askersamfunnet skal ha tettsteder og lokalsamfunn
som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og
bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom
vekst og vern

• Konsekvensen vil trolig være at det blir
utfordrende å realisere kommunens hovedmål:

- Færre barn til skole og barnehage - fare for
nedleggelse av dette tilbudet på sikt
- Folketallet stagnerer
- Færre barn i idrettslag og speider m.m.
- Færre voksne til å drive foreningslivet
- Dårligere mulighet til å få etablert lokalservicetilbud
som dagligvarebutikk m.m.
- Etc.

• Dessverre kan kommuneplanens forslag til
arealdel føre til en styrt avvikling av Hyggen,
hvis det ikke tillates mer boligbygging:

• Innbyggerne ønsker et levende lokalsamfunn,
men frykter konsekvensene av de planene som
nå foreligger!

Innbyggerne ønsker et levende lokalsamfunn I

- Det er kun lagt opp til totalt 27 nye boenheter
i Hyggen frem til 2035
- Samtidig er det tomter i Hyggen sentrum
som har alle de riktige egenskapene som
bør ligge til grunn for en hensiktsmessig
fortetting i sentrum av Hyggen nærsenter når
saken om avløpsrensekapasitet er avklart

• Men dette er fortsatt svært få nye boenheter:

- Denne er nå definert som 274/58
- 274/1 sør og274/ 58 er HY2 i
boligbyggerplanen med 15 boenheter
(konsentrert småhusbebyggelse)

• I 1958 ga bestefaren til Anita bort deler av
tomten 274/1 til Hyggen vel:

• Det er ikke et nytt fenomen at innbyggerne
i Hyggen ønsker et levende lokalsamfunn!

Innbyggerne ønsker et levende lokalsamfunn

Sentrumstomtene bør utnyttes
for å videreutvikle Hyggen som
et godt nærsenter!

Forslag til bevaring av Hyggen som nærsenter

Fra: Lars Erik Bjørnstad Larsbjo@outlook.com
Til: Postmottak Asker kommune Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no
Kopi:
Sendt: 10.12.2021 00:02:23
Emne: F d: Ny kommuneplan for Asker kommune
Vedlegg: image0.jpeg; image1.jpeg; Asker-kart-1.png; Administrasjonen Asker Kommune.docx
Hei,
jeg har tidligere sendt dere mail ang faktafeil i nytt forslag om ny kommuneplan for Asker kommune. I dokumentet som er
fremlagt formannskapet 7.12.21 så står det gnr/bnr 266/1 for hele området. Dette er feil da mye av område omhandler gnr/bnr
222/2.
Se vedlagte merking på kart.

Mvh
Lars Erik Bjørnstad
3440 Røyken
90946718
Videresendt melding:
Fra: Lars Erik Bjørnstad Larsbjo@outlook.com
Dato: 20. september 2021 kl. 22:23:21 CEST
Til: post@asker.kommune.no
Emne: Ny kommuneplan for Asker kommune

Hei,
på vegne av grunneiere Ståle Eikrem 266 1 og Lars Erik Bjørnstad 222 2 ønsker jeg å informere om faktafeil
i nytt forslag til ny kommuneplan for sker kommune som kan ha innvirkning ved en avstemning hos
politikere.
Dette gjelder området 266 1 atrineåsen syd og 222 2 Bjerkelundveien som er avsatt til boligformål i
gjeldene kommuneplan. i tillegg gjelder det også innspill om ny ringvei.
Se vedlagt skriv med vedlegg

Mvh
Lars Erik Bjørnstad
Hurumveien 1B
3440 Røyken
lf 0 4671

Administrasjonen Asker Kommune
Ad: Kommunaldirektørens kommentarer til arealplan for Asker kommune
Dato: 18.09.21
Innspill til sak fra: Grunneierne Bjørnstad og Eikrem i Røyken
Sak: Innspill til Kommuneplanens arealdel – Røyken lokalområde
Ad: gnr/br-222/2 Bjerkelundveien og katrineåsen syd - 266/1 areal foreslått fjernet for boligformål.
Vedlegg: karter

Historikk:
Saken grunner i at ovenstående grunneiere siden 2011 har lagt ned mye arbeid i få avsatt arealer for
boligutbygging i området Katrineåsen/Bjerkelundveien, se vedlegg 1. Områdene ble derfor i sin tid
vedtatt som «gule arealer» og herunder avsatt til boligformål av administrasjonen og politikere i
tidligere Røyken Kommune. I forbindelse med kommunaldirektørens innspill til ny arealplan for nye
Asker Kommune, finner man svært overraskende at nytt forslag innebærer at ny administrasjon
ønsker disse arealene fjernet som boligformål med et raskt pennestrøk uten at grunneierne får
mulighet til å påvirke dette i noen form. Begge arealene har vært gjenstand for prosjektering, og det
er fremlagt planer fra utbyggere som har ønsket å investere i arealene, herunder også brukt mye
ressurser og penger for å komme opp med gode planer. Men, man finner at administrasjonen i sitt
nye forslag til arealplan ikke har hensyntatt det som politikerne Røyken Kommune i sin tid vedtok.
Dette har medført at interessentene har trukket seg fra saken tross alle ressursene de har lagt inn,
samt skapt mye usikkerhet og frustrasjon hos oss grunneiere.

Faktafeil:
I Kommunaldirektørens forslag til vedtak, finner man også mulige faktafeil som i negativ forstand kan
påvirke en avstemning, samt at følgekonsekvensene kan bli fatale for oss grunneiere. Vi peker her på
at forslag til ny ringvei (journalpost 47) nå er tillagt eiendommen 266-1, riktige hjemmelshavere er
222-2 og 222-5. Vi peker også på at det ikke brukes Bjerkelundveien i og på det nederste boligarealet,
man bruker i stedet Katrineåsen syd. Det fremkommer også i innspillet at det søkes om endring fra
LNF til boligformål. Riktig opplysninger er at dette allerede er avsatt til boligformål.
Det kan se ut til at administrasjonen blander litt i kortene, og at deres innstilling er at feltene ligger
under samme hjemmelshaver, vi vil med dette poengtere at dette ikke er tilfelle, og at man bør, før
et vedtak fatte, søke å få frem korrekte opplysninger i saken, all den tid saken har fått en negativ
utvikling sett fra grunneiernes side.
Oppsummering:
Grunneierne ber om at Administrasjonen i Asker Kommune om å ikke fjerne områdene 222-2 og 2661 fra listen over det som er foreslått «tatt ut» i forslag til ny arealplan, all den tid at det er
grunneierne som har ventet på Kommunen her og ikke omvendt. Samt at ved å gå nøye igjennom
sakene med riktige opplysninger på plass, slik at politikere fatter vedtak på riktig grunnlag.

Med vennlig hilsen
Grunneierne Bjørnstad og Eikrem

Side 1






   

Asker Kommune

Gjerdal 06.12.2021

Innspill til Arealdel av kommuneplan
Grimsrud og Gjerdal vel har følgende innspill til planen:

Areal omgjøring fra tidligere kommuneplan
I gjeldende kommuneplan fra tidligere Røyken kommune er områder rundt Hernestangen ca. 85 mål, langs
Drammensfjorden fra Hyggen til Jerdal regulert til boligbebyggelse foreslått endret til LNFR område i ny
arealplan.
Felles for disse «jordlappene» er at de er spredt på mange grunneiere med stor avstand til arealmessige
reelt driftsmessige jordbruksområder. Område er bakker ned mot Drammensfjorden som igjen gir avrenning
av jord ved annen drift enn gress.
Grimsrud og Gjerdal Vel ønsker at område fortsatt skal være avsatt til fremtidig bebyggelse.
Når man ser på kart over ny kommuneplan er det foreslått/planlagt større utbyggelse på dyrket mark i
«sentrumsnære» områder i Asker og Nesbru.
Man kan man stille spørsmål om omregulering av små og lite egnet jordbruks arealer i område Jerdal/
Hyggen gjøres så det opprettholdes en viss arealmessig prosentandel LNFR områder i den nye
kommuneplan.

Befolkningsvekst og utbyggingsområder
Ut fra arealstrategien i handlingsdelen i kommuneplanen er strategien å fokusere større
utbyggingsprosjekter i områder rundt lokalsentre, gjerne på meget god dyrkbare matjord områder.
Prioritere fortetting utenfor disse områdene.
Det er liten tvil om at oppvekstmiljø i områder med spredt bebyggelse er sunt for barn og unge og ikke minst
inspirerende for de eldre som «blir igjen» i områder med spredt bosetting. Det ser vi meget
godt her på Jerdal hvor det har kommet inn yngre mennesker i eksisterende bebyggelse.
Den gamle kommuneplanen for Røyken definerte kystlinjen på Jerdal som boligbebyggelse
og man ønsket å legge til rette for å tillate bruksendring fra hytte til bolig. Slik oppfatter vi
ikke Asker og har dessverre sett eksempler på en mer restriktiv holdning.
Bruksendring fra hytte til bolig er ansett som et klimamessig fordelaktig alternativ til nybygg som er i tråd med
Askers nye bærekraftsmål. Vi understreker at det ikke ønskes etablering av byggefelt á la Hyggen vest, men
heller å være «lykkelig som liten».

Side 2

Jerdal er et lite område med et sterkt lokalmiljø. Gjennom dugnadsånd og den lokale velforeningen har blitt
gjennomført større initiativer i området som utvikling og vedlikehold av Hernestangen friområde
og utbygging av høyhastighets internett gjennom fiberlinje.
De ti siste årene har Grimsrud og Gjerdal vel ytt stor interesse og bidratt til skisseprosjektet for utbedringen
av vann og avløps -infrastrukturen.
Finne enkleste og beste løsninger for utbedring av dagens kommunale vannledning og ikke minst rydde opp
i avløp situasjon. Mange forskjellige løsninger har vært oppe. Det var også sterk vilje fra tidligere Viva da de
så at her var det et område med sterkt engasjerte innbyggere som la ting til rette for en fornuftig løsning på
problemet med vann og avløp. Men dessverre har ting stoppet opp og er helt fraværende i forslag til ny
kommuneplan.
Det har i mange år vært gode tanker om bygge leiligheter/ boenheter hvor de eldre på Jerdal kan flytte til og
ta vare på hverandre, da de fleste ønsker og bo på Jerdal så lenge som mulig. Noe som burde være i tråd
med kommunens strategi.
Med relativt god nærhet til de eksisterende lokalsentrene Røyken og Spikkestad med servicetilbud og
kollektivnettverk er dette også et pendlervennlig område som er forberedt på den nye digitaliserte
hverdagen.
Om den nye arealdelen av kommuneplanen ikke åpner for utvikling på Jerdal vil dette effektivt resultere i en
styrt nedleggelse av et område hvor mye allerede ligger mye til rette for utvikling i tråd med nye Asker
kommunes visjoner og verdier.
Raus, Nær, Modig, Skapende
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill
For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må
informasjon om arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020.
Innspillet skal følge innholdet i denne malen. Det er viktig for planprosessen å få en
god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet for å kunne gjøre de
nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.
Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om
utvidede utredninger. Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller
andre utredninger. Dette vil skje i perioden september-oktober i år.

1.1

Kommuneplanens samfunnsdel

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

1.2

Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel)
som viser framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og
rammer og betingelser for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn
som må ivaretas ved utvikling av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for
bruk og vern av arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel
for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for
arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/gruneier:
Tiltakshaver / Grunneier
Kontaktperson

Asker HQ Invest AS orgnr 893077022
Jon-Helge Norseth

Postadresse
Telefon
E-post

Trondheimsveien 284, 0570
97736660
jhn@aurisforvaltning.no

Fagkyndig plankonsulent

Reaktor AS orgnr 817756182

Kontaktperson

Helge Aarstad

Postadresse
Telefon
E-post

Trondheimsveien 284, 0570
911 66 545
helge@reaktor.as

Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel
Alle arealinnpill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i
kommuneplanens samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.
1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel.
Godt utdanningstilbud er en av 6 prioriterte mål for videreutvikling av Asker samfunnet.
Etablering av skole forbedrer utdanningstilbud sentralt i Asker og bidrar til støtte opp om kultur,
utdanning mangfoldighet, klimavennlig og bærekraftig infrastrukturutvikling sentralt i Asker
2

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

Det ønskes endring av formål på tomten slik at anlegget kan ta opp si seg formål «
offentlig og privat tjenesteyting» i tillegg til dagens formål . Annlegget er plassert i kort
avstand til Asker sentrum innenfor prioriterte og sentrale vekstområder i Asker. Det er kort
vei til bussholdeplass og offentlig transport til sentrumskjernen.

Innspillet støtter opp utvikling av Asker sentrum på følgende måte:
x Reguleringsendringene er i samsvar med samordnet areal- og
transportplanlegging, med vekt på en knutepunktutvikling rundt eksisterende
kollektive transporttilbud.Sentral plassering av skolen bidrar til bruk av
kollektivtivtransport fremfor persontrafikk
x

Etablering av skolen forsterker den eksisterende senterstrukturen. Ved å utvide
allsidig skoletjenestetilbud / utdanningsmuligheter bidrar den til bredere utdannings
og arbeidsplasstilbud.

x

Formålutvidelse til å omfatte tjenesteyting (skoleformål) i tillegg til dagens formål er
tilpasset kommunens kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur, og utvider
skolekapasiteten i området

x

Ønskede reguleringsendringer endrer ikke kommunens grønne profil med å ivareta
og bevare grønt belte regulert til formål «Felles naturområde».
Foreløpig vurdering har ikke registrert risiko for uforutsette hendelser og fare
Endringene bidrar til fortsatt nedskalering av næring innen olje- og gass-sektoren.

x
x

Bakgrunn og hensikt:
Området (eiendom GBNR 5/129) var opprinnelig regulert av REGULERINGSBESTEMMELSER
TIL REGULERINGSPLAN FOR DRAMMENSV 876 OG GAMLE BORGENV 1 – GBNR 5/53,
5/129 OG DEL AV 5/2, PLAN DATERT 06.09.2007, REGULERINGSBESTEMMELSER SIST
REVIDERT 19.09.07.
Reguleringsplanen var vedtatt i forkant for behandling av byggesak for et stort kontorbygg
tilrettelagd til en stor leietaker, Western Geco, som hadde virksomhet innen subsea.
Grønt skifte og pandemisituasjonen utløste endringer i samfunnsutvikling som gjør det aktuelt å
endre / utvide formål i reguleringsplanen.
Det ønskes å utvide kombinert formål industri/kontor/lager med formål privat og/eller offentlig
tjenesteyting. Hovedhensikten med reguleringendringen er er å åpne mulighet for at Asker
International school kan etablere sin virksomhet i området.
Skolen ønsker å starte med å overta ca. 2/3 deler av bruksarealet i bygget med oppsjon på å
overta mer areale på et senere tidspunkt for å utvide sin virksomhet.
Det ble 13.12.2021 kl 13 avholdt et felles møte med plansjef Tor Arne Midtbø, representanter
fra byggeaksavdelingen, byggets eiere, næringsmegler, Asker International school og skolefagkyndig.. Vi ble her anbefalt å sende inn et Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Asker
2021-2033. (Dette dokumentet)

Kort presentasjon av arealinnspillet.
Innspillet baserer seg på at Asker International School ønsker å flytte sin virksomhet til et
anlegg som har større kapasitet innendørs og utendørs enn dagens lokaler, og i tillegg har en
beliggenhet som er mer sentralt i forhold til sentrum og offentlig transport. Skolen ønsker å
utvide sitt tilbud fra dagens 340 elever til 600 elever. De vil da også øke antall ansatte til 70
personer.

Skolen vil bli plassert i nærhet av Borgen nærsenter og nærmere Asker sentrum i kort avstand
til eksisterende barneskole, ungdomsskole i umiddelbar nærhet til idrettsanlegg.

Illustrasjonen viser skolens mulige uteareal på eiendommen og muligeutearealer på
kommunal grunn.

a.

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 22,2 daa.
Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.
(tilpasses størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil
vedlegges). Ingen endring i bebyggelsesstruktur.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.
(tilpasses størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil
ttersendes).

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som
underlag. (tilpasses størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer,
SOSI-fil ettersendes). Det ønskes å utvide dagens formål til også å inneholde
offentlig eller privat tjenesteyting.

b.

Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr.
5/129

Adresse
Gamle Borgen vei 3

c.

Hjemmelshaver
Asker HQ Invest AS

Dagens arealbruk

Industri / kontor / lager
d.

Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema
Hva
Avstand
Ingen
Kulturminner/kulturmiljøer

Amputert
gårdstun, Borgen
Nord

Biologisk mangfold
Vassdrag
Marka
Strandsonen
Matjord
Friluftsområder

Drengsrudbekken

01 km

Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser
Må redegjøres
for senere.
Må redegjøres
for senere.
Må redegjøres
for senere.
Vil ikke påvirke
Vil ikke påvirke
Vil ikke påvirke
Vil ikke påvirke

e.

Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema
Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter
Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter
Adkomst fra offentlig veg
Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er
det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?
Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.?
Avstand til strandsonen
Gangavstand til
barneskole, og er denne
trygg (opparbeidet gangog sykkelvei e.l.)
Gangavstand til
ungdomsskole og er denne
trygg (opparbeidet gangog sykkelvei e.l.)

Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.
0,6 km til Borgen, 1,1 km til Asker
sentrum
0,9 km til Borgen, 1,1 km til Asker
sentrum
0,1 km
01, km til nærmeste busstopp, 1,1
km til Asker togstasjon

Ikke relevant

0,05 km

3 km
0,2 km,Ja

0,3km, Ja

x

Beskriv med egne ord området i en større sammenheng. Hva kjennetegner
nærområdet i dag. Vil ønsket utvikling av området få virkninger utenfor foreslått
areal? Herunder behov for sosial og teknisk infrastruktur og lignende.
Nærområdet består i dag av småhusbebyggelse, barneskole, ungdomskole og et
kommunalt idrettsanlegg med kunstgress og grusbane.Det er god tilgjenelighet til
anlegget. Kort avstand til både sentrums infrastuktur og turområder. Det er ønskelig å
benytte idrettsanlegget på dagtid hvis man får en avtale med kommunen om dette .
Idrettsbanen er per i dag stort sett benyttet på kveldstid. Tiltaket vil kunne medføre noe
sikringstiltak i forhold til myke traffikanter som må avklares nærmere med lokale
myndigheter.

f.

Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.
Tema
Avstand til fareområde
Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder
Ras og skred
0,2km
ikke
Grunnforhold
Tynn havavsetning under
Må redegjøres for
eksisterende bebyggelse
Overvann/flom
ikke
Flo
3 km
ikke

g.

Bebyggelse og utnyttelse

Utnyttelsen av tomten vil ikke endres men bruken av bygningen og utearealet
vil få nye funksjoner tilpasset skole-formålet.Tiltaket vil ikke føre til vesentlige
endringer av eksteriør.Innvendige arealer er godt egnet til å transformeres til
skoleformål og det satses på høy grad av gjenbruk. Hovedinnhold i tiltaket er
utvidelse av dagens formål til også å inkludere Privat/ offentlig tjenesteyting.
h.

Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for
kjørende og/eller gående? Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og
vis på kart hvordan dette er tenkt løst.
Det er opparbeidet adkomst i dag som vil dekke fremtidige behov.
Innebærer arealinnspillet endringer i trafikksituasjonen? Stenging/åpning av vei,
behov for gang- og sykkelvei eller fortau, vesentlig trafikkøkning, endring i
adkomstforhold. Berøres skolevei. For boligområder - er det sikker skolevei fra
planområdet til barne- og ungdomsskole.
Trafikk og adkomst vil ikke endres, trafikkbelastningen vil bli mindre enn ved
dagens bruk.
i.

Terreng

Dersom arealinnspillet er utfordrende i forhold til terreng må det legges ved snitt
som viser hvordan tiltaket inkludert adkomst er tilpasses terrenget.
Arealet skaper ingen utfordring i forhold til ny bruk.
j.

Tidsperspektiv

Asker Internasjonsl skole ønsker å tilpasse bygget og ta arealene i bruk så fort
som mulig. Tidligst skolestart august 2022 Senest skolestart januar 2023

k.

Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?
Økonomiske konsekvenser er vurdert for tiltaket fra eiendomseier sin side. Realisering
av planene ser ut relistisk vurdert av eiendomseier (Asker HQ Invest AS) og leietaker
(Asker Iternasjonsl skole).Etablering av skole med langsiktig leiekontrakt 25*25 år vil
skape forutsigbarhet og stabilitet i området.
l.

Vedlegg

Forslag til arealinnspillavgrensning sammenfaller med eiendomsgrenser.

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN
E-post:

post@asker.kommune.no

Asker kommune
v. ordfører Lene Conradi
E-post:

lene.conradi@asker.kommune.no

Deres ref.:
Vår ref.: 165720/13970
Ansvarlig advokat: Helge Skaaraas

Sarpsborg, 22. desember 2021

NY KOMMUNEPLAN FOR ASKER 2020-2032. GNR/BNR 80/31. TILBAKEFØRING AV
LNF-OMRÅDE TIL OMRÅDE FOR BOLIGBEBYGGELSE.
Jeg ble i 2000 bedt om å bistå Bjørn Walter Jensen i en sak om Asker kommunes
kommuneplan. Kommunen hadde nemlig endret arealbruken til LNF-formål for et
mindre tomteareal som Bjørn Walter Jensen eide på Heggedal. Det dreier seg om et
område som tidligere var en del av disponentboligen for Sætre kjeksfabrikk og som
tidligere kunne bebygges i henhold til en eldre reguleringsplan for Øvre Sætre.
I samsvar med reguleringsplanen ble det tidligere godkjent fradelt i 3 tomter i vest, en
tomt i syd og tre tomter i øst, jf. kart, vedlegg 1. Videre ble disponentboligene med
tilhørende areal godkjent fradelt i 1988.
Den gjenværende del kunne ikke godkjennes den gang fordi atkomsten var for bratt.
Dette løste seg imidlertid ved at det ble gjort et makeskifte med kommunen. Når denne
del likevel ikke ble godkjent for utbygging, skyldtes dette at kommunen ønsket å se
utbyggingen i sammenheng med utbyggingen av tilstøtende arealer. Søknaden om ble
derfor trukket idet Jensen gjerne kunne vente.
Da Jensen i år 2000 ønsket å gå videre med sine planer om å bygge ut gjenværende del
av gnr/bnr. 80/31, ble han gjort kjent med at arealdisponeringen av hans område i
mellomtiden var endret gjennom vedtakelsen av kommuneplanen 1990. Det skjedde
uten at Jensen ble varslet i forkant.
Med den nye kommuneplanen, fikk kommunen hjemmel for å avslå fradeling og
utbygging, noe de ikke hadde hatt tidligere og det ble gjort.

Jeg bistod i klagesaken. På grunn at plansituasjonen, førte ikke klagen frem, selv om det
var – og fortsatt er - saksbehandlingsfeil at endringer av kommuneplaner ikke varsles
særskilt til de som blir berørt av endringene.
Medio 2001, ble det likevel gitt tillatelse til å skille ut tomt E (80/120) til boligformål og
senere – ved godkjenning av kommuneplanen 2002-2016, - ble arealstatusen for denne
tomta endret til bolig. Gjenværende areal forble imidlertid LNF.
For Jensens vedkommende har kommunens behandling skapt betydelige problemer.
Det har sammenheng med at hele eiendommen (slik den opprinnelig var) inngikk i et
arveoppgjør mellom Jensen og hans søster. I dette oppgjøret ble all grunn verdsatt som
bebyggelig – slik det var regulert. Når utbygging på deler av det Jensen overtok senere
ble umulig som følge av den senere planendringen, ble verdiene fordelt feil.
Jensen har aldri slått seg til ro med dette. Han mener kommunens uriktige
saksbehandling har påført ham et tap.
Jensen ønsker nå få arealbruken vurdert på ny og få tilbakeført eiendommen til
utbyggingsformål.
Han har derfor spilt dette inn som et forslag ifm. den pågående rulleringen av
kommuneplanen. Søknad om omdisponering fra LNF til bolig ble sendt 20.11.2020. Da
fikk Jensen beskjed om at fristen for å komme med innspill i planprosessen gikk ut 15
sept. samme år. Han var derfor for sent ute. I stedet ble han henvist til å sende inn
innspill til planen senere, ifm. utleggelse av planen til offentlig ettersyn.
Senere ble Jensens forespørsel om et møte om saken avslått. Begrunnelsen var visstnok
at planen allerede var lagt ut og at det kun var politikerne som kunne endre planen.
Det er som kjent ingen formelle hindringer mot at kommunen kan realitetsbehandle
endringsforslag også etter at de offisielle varslingsfrister er utløp. Jensen har derfor
oppfattet administrasjonens avslag som veldig stivbent. Han har tatt dette opp med
Ordføreren for at hun eventuelt kan skjære gjennom, eventuelt at Jensens forespørsel
om å tilbakeføre arealbruken behandles sammen med den politiske behandlingen av
kommuneplanen.
På vegne av Jensen ber jeg derfor kommunen endre arealbruken ifm. den videre
behandling av kommuneplanen.
Som grunnlag for søknaden om tilbakeføring angis flg:
-

Arealbruken er tidligere endret til LNF uten at grunneier fikk uttale seg på
forhånd. Som følge av dette er Jensen påført et økonomisk tap.

-

Arealet som ønskes tilbakeført er omkranset av øvrige bebyggelse med etablert
kommunalteknisk infrastruktur og ligger igjen som typiske utfyllingstomter.
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-

Tomten er riktignok noe bratt mot nord, men med en mulighet for kjøp et
stripeareal til vei fra Asker kommune, løses dette.
Som nevnt foran, har det tidligere skjedd et makeskifte med Asker
kommune ved utbygging av gang/sykkelvei langs Heggedalsveien.
Makeskiftet skjedde nettopp i den hensikt å få en tilfredsstillende adkomst
til tomtene.
Når det nå er ønskelig med noe ytterligere areal (som Jensen selvsagt vil
betale tomtepris for) ligger et slikt tilleggserverv innenfor det formål
partene hadde da makeskifteavtalen ble inngått.
COWI har vurdert hvordan atkomsten kan løses for å oppfylle dagens krav.
De konkluderer med at det er fult mulig med adkomst fra Sætreveien.
Vedlagte tegninger fra COWI, vedlegg 2 og 3, viser hvordan dette kan
gjøres. Forslaget gir en helt ny og enklere veitilknytning.
Dette arealet bør derfor avsettes til utbyggingsformål i kommuneplanen
sammen med gnr/bnr. 80/31. Offentlig vann- og avløp kan i så fall føres
frem fra Sætreveien

-

I og med at deler av gnr/bnr. 80/4 (HE 14) nå er foreslått
omregulert til boligformål i kommuneplanen, jf. vedlegg 4, er det oppstått en ny
situasjon. Gnr/bnr. 80/4 eies av Asker kommune.
Godkjennes gnr/bnr. 80/31 til utbyggingsformål (sammen med tillegget til
vei), får man samlet en mer logisk grense mot LNF-områdene.
Da kan man eventuelt alternativt løse veifremføring via gnr/bnr. 80/4. Det
forutsetter i så fall et samarbeid om regulering og infrastruktur med Asker
kommune som grunneier. I så fall bør man ta med et ytterligere mindre
areal i utbyggingsområdet, idet en alternativ veifremføring fra HE 14 leder
til at man må krysse en mindre snipp (et lite restareal) av gnr/bnr. 80/84
som tilhører Heidi Hellumstrand Baalerud og Per Olav Baalerud

-

Ser en på de stedlige forhold, må det konstateres at allmenninteressen knyttet til
friluftsliv og landskapsvern ikke blir nevneverdig berørt av Jensens ønske om
tilbakeføring.

-

Siden Jensens eiendom ligger sentralt – i ca. 5 min. avstand fra Heggedal stasjon antas utbygging her å sammenfalle med overordnede rammer for fremtidig
arealbruk om areal og transportplanlegging.

-

I tråd med dette er det trolig mest hensiktsmessig å omdisponere gnr/bnr. 80/31
til to boligtomter, slik det opprinnelig var tenkt før tidligere kommuneplan med
LNF endret forutsetningene.
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På vegne av Jensen ber jeg kommunen vennligst gå gjennom planene for arealbruken på
hans eiendom på nytt.
Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
Helge Skaaraas
Advokat
helge@adv-bs.no

Kopi klient
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Med vennlig hilsen
Gyda Gustum Spurkland
Rådgiver Kommuneplan
Samfunnsplanlegging
( 47) 979 51 123
( 47) 66 70 00 00
gyda.gustum.spurkland@asker.kommune.no
asker.kommune.no
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ŵŶĞ͗ Møte
dŝů͗dŽƌƌŶĞDŝĚƚďƆ
Hei,
Vi har sendt inn innspill til kommuneplanen, ca 40 daa i Heggedal, se vedlegg. Vi har også lest administrasjonens konklusjon
og begrunnelse for å behandle innspillet negativt, se under
tredning
ommunedirektøren imøtekommer ikke innspillet til kommuneplanens arealdel. Området ligger utenfor prioritert
vekstområde. Del av tomten er matjord, området har et kulturminne av svært høy verneverdi, samt naturtyper og utsatt for
flom, ras og skred.
Vi mener vi i innspillet hensyntar tomtens utfordringer og derfor har presisert at vi har anbefalt 40 daa, ikke hele tomten. Det
virker som administrasjonen har bemerket utfordringer på den delen av tomten vi også har holdt utenfor i vårt innspill. Har du
anledning til et møte med oss på nyåret

Med vennlig hilsen
Salutaris Eiendom S

Lars halberg
Partner EO
Mobil 06 4 343
Mail lars.thalberg salutaris.no
Postadresse onglestien 22, 1412 Sofiemyr

Asker kommune
Kommuneplanutvalget
Knud Askers vei 25,

1383 ASKER

Oslo, 20. mai 2020

post@asker.kommune.no

ANMODNING/SØKNAD - AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 – 2032 FOR
ASKER KOMMUNE – VEDRØRENDE DEL AV GNR 236, BNR: 4
«GRODALSÅSEN TERRASSE»
På bakgrunn av ovenstående søker Salutaris Eiendom AS på vegne av grunneier Truls Erik
Stokker, Bøveien 1A, 1389 HEGGEDAL om at egnede arealer innenfor det definerte
planområdet gnr 236, bnr 4 på ca 40 000 m2 av et tomteområde på 120 dekar avsattes til
byggeområde for boliger i forbindelse med igangsatt KP – rullering for Asker kommune.
Forslag til planområde ligger utenfor mulige vernesoner i tilknytning til eiendommen.
Det vises til oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. PBL 11-12, samt
planprogram for kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 datert 5. april 2019, samt
kommuneplanens samfunnsdel av oktober 2019 som ligger til grunn for vårt arbeide. I tillegg
viser vi også til regionale og nasjonale underlag og føringer, bl. a rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus som legger klare føringer for
fremtidens arealutvikling. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling – et klimavennlig og sikkert
samfunn. Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for fortetting etter
kollektivakser hvor økt bruk av offentlige transportmidler, sykkel og gange i dagliglivet blir
viktig hvor Heggedal er ment å være prioritert lokal by. Vi legger også til grunn for vårt arbeide,
intensjonsavtalen som ble inngått da de tre kommunene bestemte seg for å slå seg sammen, samt
regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, foruten
fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging.
Gnr/ Bnr:
Areal:
Planstatus:
Formål:

1

Del av 236/4
Teig på til sammen 40 000 m2 kan utvikles uten å være i konflikt med
vernesoner og andre verneinteresser (Areal på 120 daa)
LNF i gjeldende KP
De deler som lar seg utvikle ønskes avsatt til boligformål med fokus på
enklere lave leilighetsbygg som passer inn i terrenget og kulturlandskapet med god estetikk.
Åpner opp for å bygge billigere enkle blokkleiligheter jfr behov i markedsundersøkelsen.
Kommuneplanen legger til rette for en årlig boligproduksjon på 500 –
550 boliger, basert på følgende boligtypefordeling:
70% terrasserte blokkleiligheter
30% konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus
Det tilrettelegges for at minimum 15 % av boligene skal være rimelige.

Måloppnåelse
kommuneplan:

Måloppnåelse
planprogram:
Begrunnelse:

Ja, fullstendig. Ligger i luftlinje 1 000 meter fra Heggedal stasjon og
Heggedal by. Målkravet for gangavstand lokal by er max 1 000 meter for
Heggedal C. Strekningen er lett tilgjengelig fra 2 akser, henholdsvis etter
Røykenveien eller ned Heggedalsbakken. Flere lett tilgjengelig traseer til
jernbanestasjonen skole/r og idrettsanlegg og Heggedal sentrum.
Ja, tilnærmet fullt ut. Planområdet ligger i forlengelsen av eksisterende
bebyggelse og kan sies å være et fortettingsprosjekt, og kan ha et meget
stort potensiale som boområde og fortetnings-prosjekt, med kort avstand
til byen og nærhet til marka og turstier/turområde.
Skapende og nytenkende prosjekt basert på bærekraftig areal- og samfunnsutvikling for Heggedal som lokal by og nærområde. Bidra til at
boligbyggingen kan utjevne sosioøkonomiske forhold.
Det er en ubalanse mellom boligsammensetningen og sammensetningen
av husholdninger i kommunen. Denne ubalansen vil forsterkes i årene
som kommer, med en økende andel små husholdninger, bl.a. som følge
av at andelen eldre øker. Det er derfor nødvendig å bygge flere mindre
boliger. Det er generelt behov for å bygge langt flere mindre boliger/ leiligheter. Det er et udekket behov for boliger til økonomisk vanskeligstilte. Definert som et ønsket prosjekt jfr regional plan for bærekraftig
arealutvikling knyttet til at beliggenheten nær en svært god kollektivakse
ca 1 000 meter fra jernbanestasjonen i Heggedal by, samt gode bussforbindelser etter Røykenveien.

Utvikler:
Utbygging/Fremdrift:

Salutaris Eiendom AS
Ved avsatt bygge-område i gjeldende kommuneplan så må eiendommen
reguleres. Da eiendommen ligger inntil etablert infrastruktur etter Røykenveien i forlengelsen av boligområdet på Grodalsåsen, samt Stokkeråsen og Heggedalsmarka boligområde med meget gode løsninger for
veg, avkjøring, vann og kloakk, åpner det opp for en gradvis utvikling og
byggeprosess. En oppstart må kunne forventes innen en 5 års plan.

Utbyggingsmåte:
Infrastruktur:

Jfr norsk standard
Typologien er basert på terrasserte vestvendte blokkbygg/atriumhus
Ønskes ingen kommunal support p.t – Ut fra våre opplysninger så ligger
alt til rette uten ytterligere dimensjonering av nærværende infrastruktur
mv
Prosjektet er gjennomførbart i god tid innen planperioden. Estimat ca
2025

Planperioden
Plasseringer på
eiendommen/avgrensing:
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Eiendommen er begrenset av ulike vernesoner slik som bevaring naturmiljø, ras og skredfare, flomfare, rødlista arter og byggesone støv/støy
fra Røykenveien, samt Røykenveien og Stokkeråsen boligområde. Ca
40 000 kvm lar seg utvikle uten at en kommer i konflikt med foranstående interesser. Planområde er et svakt hellende planområde med koter
og platåer som innbyr til terrasserte boliger. Plassering av byggene vil vi
komme tilbake til i en detaljregulering, men en terrassert blokkbebyggelse vendt mot vest med gode fjern og nærvirkninger, solrik tomtebase
med fokus på trygge gode oppvekst-vilkår for barn og unge vil være
sentrale kriterier. Kommunen skal skape gode bomiljøer, gode oppvekstsvilkår og trygge lokalsamfunn. Et prosjekt som dette vil understøtte
dette kravet i planprogrammet til nye Asker kommune.

Kart over planområdet - kommuneplan, mørkegrønt felt, ca 40 000 m2 – utenfor
hensynssoner ras, flom, naturvern mv. Byggeavstand fra Røykenveien må planlegges.

Kart over tomteområde - oversiktsbilde, vist med gult, ca 120 000 m2
Tomten/Planområde er beliggende etter Røykenveien i forlengelsen av Grodalsåsen
boområde, ca 1 km fra Heggedal sentrum/byområde.
3

4

Sentrale vurderingskriterier / sentrale virkninger ved å utvikle eiendommen/e:
Naturmangfold:

Kulturminner
og kulturmiljø/
Biologisk
mangfold:
Landskap og
byrom:

Tomten er skrånende vestover med ulike platåer/nivåer fra Røykenveien i
forlengelsen av boligområdet på Grodalsåsen mot Grodalselva. Tomten er
et skogsområde og fjellparti, dvs skog med middels bonitet og fjell beliggende høyt og luftig etter Røykenveien. Tomten tåler slik sett relativt stor
bygningsmasse uten at landskapsvirkningen forringes eller endres vesentlig. Noe trær bør bevares for å ivareta og videreføre tomtens grønne preg.
Tomten har en naturlig avgrensing ned mot Grodalselva og inn mot marka
og naturlandskapet, og avgrenses i betydelig grad av terrenget og elven
forøvrig. Det vil ikke være risiko jordskred og fjellskred, kvikkleireskred,
og flom innenfor det definerte planområdet. Det er et noen stier på eiendommen som må bevares og integreres i prosjektet. Dette er imidlertid
ikke et friluftsområde som allmenheten bruker i stor skala, men viktigheten av stiene må sies å være viktig. Tiltaket vil ikke føre til særlige landskapsendringer som ikke kan sies å være samfunnsnyttig.
Tomten/e er ikke del av et verneverdig kulturmiljø, og det er ikke registrert noen kulturminner. Vi er ikke kjent med etter bruk av ulike søkemotorer at tomten har habitater for spesielle, sjeldne, utrydningstruede og/eller fredede arter eller plantegrupper mv.
Tomten vil kunne gi et godt byrom med trygge og grønne utenomhusarealer med direkte tilgang til marka i forlengelsen av det etablerte boligområde på Grodalsåsen, hvor Heggedal er ment å være prioritert lokal by.
Fjern og nærvirkningene for å utvikle tomten er således svært gode. Solforholdene på tomten er svært gode grunnet eiendommens beliggenhet
mot vest. Et særdeles fint område for bebyggelse.
Ingen relevans, da eiendommen er uproduktiv skogstomt. Tomten er ikke
del av, eller egnet for jord- og eller skogbruk.

Naturressurser
i landbruket/
Jord- og skogbruk:
Vannressurser: Gode kapasiteter og kvalitet på vannressurser fra boligområde på Grodalsåsen og Stokkeråsen mv.
Geologiske res- Tomten sine ressurser kan i særlig grad utnyttes. Sprengingsmasser kan i
stor grad utnyttes i prosjektet.
surser (sand,
grus, pukk, mineraler):
Jfr Asker kommune sin folkehelseprofil 11.08.2019 så skiller ikke Asker
Folkehelse:
samfunnet seg ut på noen måter i forhold til landsgjennomsnittet. Folkehelseprofilene viser at gode levekår, bra helse og gode levevaner preger
gjennomsnittet i befolkningen. For å utjevne sosiale forskjeller i levekår
og helse må den nye kommunen jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder: Kommunen skal skape gode bomiljøer, gode oppvekstsvilkår og trygge lokalsamfunn

I relasjon til boligmangel så er det underskudd på billige leiligheter, samt
at det store segmentet som etterspør disse vil være eldre beboere pga store
kull med eldre i nær fremtid. Det er en ubalanse mellom boligsammensetningen og sammensetningen av husholdninger i kommunen. Denne ubalansen vil forsterkes i årene som kommer, med en økende andel små husholdninger, bl.a. som følge av at andelen eldre øker. Det er derfor nødvendig å bygge flere mindre boliger/leiligheter. Det er et udekket behov for
boliger til økonomisk vanskeligstilte.
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Friluftsliv og
rekreasjon:
Forurensing og
støy:

Bomiljø/nærmiljø inkludert
barn- og unges
oppvekstsvilkår:

Tomten er lite brukt til friluftsliv- og rekreasjon slik den er lokalisert. Det
er noen stier som bør vurderes vernet og løftet frem i et fremtidig prosjekt.
Foreslått arealinnspill kan ikke sees å representere særlige negative konsekvenser mht. forurensning og støy. Adkomst via Røykenveien inn til Grodalsåsen vil medføre noe mere lokale støy og forurensningsproblemer for
boligene her. Utfordringer til støy og støv vil bli ivaretatt i prosjektet.
Dette er et uavklart tema mht Statens vegvesen sine interesser. Må tas i en
detaljregulering av eiendommen.
Tomten vil kunne gi svært gode byrom med trygge og grønne utenomhusarealer og gode oppvekst-vilkår for barn og unge. Nærvirkningene for å
utvikle tomten er således gode. Det er god kollektivdekning fra Heggedal
by med tog og bussforbindelse etter Røykenveien. Nasjonale og regionale
føringer har i to tiår strammet inn den kommunale arealforvaltningen.
Prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging, den generelle
urbanisering, et sterkere vern av natur og miljø, samt vektleggingen av
kollektivtrafikk, sykkel og gange, legger grunnlaget for den kommunale
arealplanlegging. Med vårt prosjekt vil det tilrettelegges for en boligbygging tilpasset boligbehovet i befolkningen, både i forhold til boligtyper og
boligpriser på riktig sted.
Grodalsåsen boligområde består i dag av cirka 50 boliger som er vel egnet
for barnefamilier. Det er et stort arbeid som pågår i Heggedal sentrum
hvor målet er å skape et sentrum med en god blanding av boliger og servicetilbud. Heggedal barneskole er full i dag, og fremtidig kapasitet må løses for fremtiden i vestlig retning i retning mot vest. I et forslag til foregående kommuneplan legges det derfor opp til at en fremtidig barneskole
bør bygges vest for sentrum. På sikt betyr dette at det vil det bli store tyngdeforskyvning av bebyggelsen i Heggedal mot vest.

Tilgjengelighet
for alle til uteområder, knutepunkt og
gang- og sykkelvegnett

Universell utforming, herunder et alders- og demensvennlig
samfunn:
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Ny gang og sykkelvei til tomteområdet.
Meget gode traseer fra Heggedal C og etter Røykenveien, samt ned Heggedalsbakken til Heggedal by.
En styrking av togtilbudet på Spikkestadbanen med hyppigere avganger
og bedret regularitet, og med god kapasitet på innfartsparkeringen, utgjør
en viktig forutsetning for den ønskede utvikling av Heggedal sentrum og
Heggedal by samt de særdeles attraktive flankene vestover. I videre utvikling av Heggedal by er det ønskelig gjennom arbeidet med kommuneplanen å legge opp til en arealbruk som støtter opp om de gode tomteområdene og de særdeles attraktive kommunikasjonsmulighetene som Spikkestadbanen legger opp til knyttet opp mot Heggedal stasjon, herunder gode
gang og sykkelveitraseer.
Tomten vil kunne utvikles jfr. kravene til universell utforming.

Mulige trusler
som følge av
klimaendringer, inkludert overvann, flom,
ras, skred etc.
Overvann/flom:
Jordskred:

Ingen store utfordringer innen det definerte planområde som ligger utenfor
alle mulige hensynssoner.

Tomten skråner ned Røykenveien mot Grodalselva. Ved etablering av fast
dekke vil overvannet måtte håndteres på forskriftsmessig måte.
Jordskred fremstår ikke som noen risiko innen planområde.
Såfremt brannforskrifter etterkommes er det ingenting som peker i retning
av at utvikling her vil bidra til å øke faren for storbrann.

Storbrann:
Konsekvens
for klimagassutslipp:
Attraktivitet og
befolkningsvekst:

Tettstedsutvikling

Næringsliv og
sysselsetting,
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Ingen/Begrenset
Attraktive enklere lave leiligheter som tilbys de segmenter som etterspør
dette (mangel i markedet i dag) vil bidra til at riktige og markedsmessige
leiligheter tilbys, som for øvrig kan underbygge behovet for befolkningsvekst.
Statlig planretningslinje for samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging er kommunenes overordnede styringsdokument: Hensikten med retningslinjene er å samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Vi blir flere innbyggere. Asker kommunes framskrivninger for befolkningsveksten ligger noe høyere enn
SSBs framskrivninger. Dette henger sammen med en mer detaljert kunnskap om bl.a. kommende utbyggingsprosjekter i kommunen. Kommunen
forutsetter en årlig befolkningsvekst i Asker på 1,1 % fram mot 2040, dvs.
en vekst på i overkant av 1000 innbyggere i året. I 2040 vil innbyggertallet
være rundt 115.000.
Fortetting er et definert suksesskriterier for videreutviklingen av Heggedal
by. Tettstedsutviklingen i forlengelsen av Grodalsåsen og Heggedal by vil
være i tråd med planprogrammet for Asker kommune, og regionalt og nasjonalt plangrunnlag.
Asker kommune skal tilrettelegge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelig og bærekraftige transportløsninger internt i kommunen og langs
de sentrale pendleraksene. Asker kommune skal tilrettelegge for bedre tilgjengelighet til kollektivknutepunktene for alle trafikantgrupper, og være
en pådriver for økt andel kollektivreisende. Asker kommune skal tilrettelegge for tilfredsstillende veier, gang- og sykkeltraseer som bidrar til en
økt andel syklende og gående. Asker kommune skal delta aktivt i samarbeid med nabokommuner, regionale og statlige myndigheter og organisasjoner i utvikling av nye transport- og samferdselsløsninger. En etablering
av gang og sykkelvei etter Røykenveien og ned Heggedalsbakken vil understøtte foranstående.
Asker har et variert og lønnsomt næringsliv, og arbeidsledigheten er lav.
Antallet arbeidsplasser er relativt høyt, men det er stor pendling både inn
og ut av kommunen. Grunnen til dette er sammensatt, to forhold; Asker

inkludert påvirkning på det
øvrige næringslivet og
mulighet for
miljøvennlig
transport:
Mobilitet:
Trafikksikkerhet, inkludert
skoleveg:
Energibruk og
muligheter for
fornybar energiforsyning:

ikke har nok kortreise arbeidsplasser eller «rett næringsliv» der kompetansen bor. Askers innbygger er attraktive i et regionalt felles arbeidsmarked.
Knutepunktsatsningen, med etablering av klimavennlige lokale og regionale kollektivløsninger, endrer ikke dette, men det bidrar til at det blir attraktivt for næringslivet å etablere seg nær kollektivknutepunktene i Asker, og i fremtiden også Heggedal by. Tog er det mest miljøvennlige middel, og dette er tilgjengelig innen en avstand på 1000 m.
Svært god mobilitet i retning Heggedal by.
Atkomstforholdene for tomten tenkes løst fra Røykenveien inn til Grodalsåsen bolig-område.Veien i Grodalsåsen utvides og oppgraderes, eventuelt at det bygges gangfelt på strekningen til Røykenveien, der det kobles
på ny gang og sykkelvei.
Ligger til rette for en gode løsninger knyttet til en tidsmessig energiforsyning.

Teknisk infrastruktur, inkludert vegadkomst:

Jfr pkt trafikksikkerhet ovenfor.

Kommunal
økonomi, jf.
teknisk og sosial infrastruktur.

Asker kommune har ambisjon om å være en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud.
Asker, Røyken og Hurum kommuner er del av samme bo- og arbeidsregion. Sysselsatte som bor i kommunene jobber hovedsakelig i egen kommune eller i vestregionen/Oslo. Den største pendlerstrømmen fra våre
kommuner går mot Oslo. Asker vil fra 2020 være Norges 8. største en
kommune med nær 100 000 innbyggere
Asker kommune viser at Asker har et forholdsvis høyt kostnadsnivå. Dette
indikerer at det er rom for effektivisering og innsparing på tjenesteområdene. Asker kommune jobber kontinuerlig med effektiv bruk av ressurser,
ved å fastsette krav til effektivisering og produktivitet i tjenestene gjennom årlige målinger og sammenligninger basert på KOSTRA-tall.
For å sikre en trygg, robust og bærekraftig utvikling av Asker-samfunnet
og den kommunale virksomheten, er areal- og transportutviklingen og
økonomiutviklingen sett i et lengre tidsperspektiv fram mot 2040
Med en attraktiv og sentral beliggenhet, et brukertilpasset tjenestetilbud og
en samordnet areal- og transportplanlegging vil den nye kommunen ha en
betydelig påvirkningskraft og være en sentral aktør i samfunnsutviklingen
i regionen.
Asker har i likhet med flere kommuner hatt en kraftig befolkningsvekst de
siste 10-15 årene. Hovedårsaken har vært høy arbeidsinnvandring til
Norge. Arbeidsinnvandringen har nå avtatt og folketilveksten vil bli noe
lavere framover. En generell utvikling for Norge er at fødselstallene går
ned, noe som også bidrar til lavere befolkningsvekst.

8

Investering- og
driftskonsekvenser:
Vurdering av
alternativer:

Hvordan forslag til arealdel
oppfyller FNs
relevante bærekraftsmål

Den langsiktige investeringsanalysen må kobles med kommuneplanens
arealdel og arealplanens vedtatte utbyggingsområder. Åpning av nye boligfelt med tilhørende behov for etablering av sosial infrastruktur, må styres for å begrense innvirkningen på kommunens drift. I et kommunaløkonomisk perspektiv er det derfor gunstig med en klar tidsmessig prioritering av de største utbyggingsområdene. Det er nødvendig med en rekkefølgestyring hvor tidspunktene for boligbygging må koordineres med tidspunkter for etablering av skoler og annen sosial infrastruktur. Dette må
igjen vurderes opp mot behovsanalyser for tjenestene, prognoser for befolkningsvekst i ulike aldersgrupper og konsekvensene for kommunens
økonomiske handlingsrom.
Uavklart
Asker ligger i et tett befolket område i norsk målestokk. Med mange innbyggere som daglig reiser til skole, jobb og andre gjøremål, er det et høyt
transportbehov. Det vanligste framkomstmiddelet i kommunen i dag er
bil. Et høyt transportbehov utfordrer framkommeligheten, som allerede er
presset i Asker og omegn. En høy andel personbiltransport medfører utfordringer med klimagassutslipp, støy, lokal forurensing og potensielt dårlig livskvalitet for innbyggerne.
Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkter reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter
og servicetilbud. Tog fra Heggedal by vil således våre det viktigste kommunikasjonsmiddelet knyttet til dette tomteområdet.
FNs 17 bærekraft-mål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet
med samfunnsutviklingen på kommunenivå i Norge.
Grønne muligheter: Kommunen skal stimulere til et grønt skifte i samarbeid med næringslivet. Kommunen skal være foregangskommune for lavutslippssamfunnet og jobbe mot nullutslipp. Sammen skaper vi en trygg
fremtid: Samskaping med innbyggerne skal prioriteres. Asker skal være
fremtidsrettet kommune med aktive innbyggere. Alle skal bli tatt vare på,
og alle skal bidra.
Tomten har en beliggenhet i nærheten av et allerede etablert boligområde.
Dette medfører at infrastruktur på denne aksen er på plass slik at det medfører små inngrep i naturen. Prosjektene kan tilpasses kommunens ønske
og etterspørsel etter egnede boliger/enklere og billigere lave leilighetsbygg, det være seg for barnefamilier, voksne eller eldre, det være seg den
enkeltes økonomiske grunnlag. Det er viktig for enhver kommune at alle
skal ha rett til bolig. Prosjektene kan tilpasses kommunens behov og nærområdets nabolag.
Vårt boligområde er blant annet tilpasset til barnefamiliene, dette medfører sosialisering blant naboer og skaper ofte et godt nabolag der familier
setter røtter og bor over lengre tid, noe som er svært bærekraftig.
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Sosial infrastruktur, inkludert skolekapasitet, barnehage, fritidsanlegg, helseog omsorg, etc

Prosjektet sikrer allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport og grøntområder
på en bærekraftig måte og til en overkommelig pris.
Prosjektene oppfyller kravet tilknyttet integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og transportforbindelser.

Strategi for barnehage og skolekapasitet: Se figurer under.
I Asker er det:
33 kommunale barnehager
27 barneskoler med SFO
Alternativ skole
12 ungdomsskoler
Rådmannens anbefaling:
Inntaksområder til skolene i Røyken og Hurum formaliseres som kretser i
forskrift
Skolekretser endres foreløpig ikke over gamle kommunegrenser
Foreløpige regler for skolebytte
I løpet av 2020: Ny strategi for barnehage- og skolekapasitet
Skole og barnehagekapasitet. Kommunen har ansvaret for å sikre kapasitet
i barnehager, skoler og støttetjenester. Kapasitet og ressursbruk i utdanningssystemet fordeles på en likeverdig blant kommunens barn og unge.
Skoler og barnehager vil arbeide for å skape sammenheng mellom barnehage, skole og fritid, slik at barn og unge opplever å ha et positivt nærmiljø hvor de selv også ønsker å delta og bidra.
Prosjektene har en beliggenhet og tilknytning til både etablert boligområde på Grodålsåsen og Stokkerskogen noe som skaper variasjon i bosetting. Prosjektene ligger i gangavstand til Heggedal by mv.
Planområdet ligger i Heggedal skolekrets. Så det er til Hovedgården skole
elevene får tildelt skoleplass både på barne og ungdomsskolen. Det er underdekning på barneskolen i Heggedal – Underkapasitet i 2022. I tillegg er
det bygget ny skole - Sydskogen skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad. Den nye skolen sto ferdig til skolestart 2019 hvor elver kan rutes til.
Det er også underdekning på barnehage plasser i Heggedal. Kistefossdammen barnehage i Heggedal er et FuturBuilt-prosjekt.
Hovedgårdsonen ungdomsskole – har underkapasitet om noen få år og vil
få press fra nye innbyggere etter sammenslåingen Vollensonen – har en
presset kapasitet, men her vil kanskje skolene i Røyken avlaste sonen. Alternativet er å bygge ut Hovedgården og flytte grense mot nye Risenga.
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Ny sentrumsskole vil bidra til og løse mye av kapasitetssituasjonene ved
barneskolene i Asker, men det vil kreve omfattende endringer av dagens
barneskolekretser.
Fritt skolevalg. Tendensen i Asker er at elevene som bor nær kretsgrensene søker seg til naboskolen. Bakgrunn for fritt skolevalg Valgfrihet Innføring av egne bestemmelser for hvor barna i ulike områder av kommunen
har rett til skoleplass, fremfor nærskole prinsippet Kapasitetshensyn – når
en skole er full kan kapasitet ved naboskolen brukes Hva ønsker Asker?
En innstramming i retten til fritt skolevalg vil kunne bidra til en bedre og
mer forutsigbar kapasitetsoversikt for den enkelte skole og kommunen
som helhet. Rådmannen foreslår å fjerne retten til fritt skolevalg på trinn.
Det vil ha den største effekten på forutsigbarhet i beregninger av kapasitet
Liten endring for innbyggerne
Helse og omsorg

Når det gjelder helse og omsorg sies følgende; Søndre Borgen Helsehus.
Kistefosstomta i Heggedal og 3. avdeling på Dikemark er vist som nye sykehjemstomteri et fremtidig løp. En sogner til Sone midt (tidligere Røyken
inkludert Heggedal) Bemannende omsorgsboliger og helsehus er i første
rekke Heggedal sykehjem, Heggedal seniorsenter, Asker bo og omsorgssenter, Solgården Sykehjem, Dikemark sykehjem og Bråset sykehjem.
Reduksjon i antall yrkesaktive pr innbygger med bistandsbehov innebærer
behov for å utvikle bærekraftige helsetjenester. Innenfor helse- og omsorgstjenestene videreføres arbeidet med å stimulere til en mer aktiv bruker- og pårørenderolle, hvor løsninger jobbes fram sammen med brukeren
og brukerens nettverk og nødvendig innsats innsettes tidlig for å forebygge økende sykdomsbyrde. Målet er at innbyggerne i størst mulig grad
skal mestre egen livssituasjon ved å skape gode løsninger og tiltak sammen med kommunen og relevante aktører i nærmiljøet og sivilsamfunnet.
Det legges opp til en variert boligtypologi som understøtter dette.
Tidlig innsats og forebygging, samt helhetlige og tilpassede tjenester, er
avgjørende for at innbyggerne skal få tjenester som skaper livsmestring i
dag og i framtiden. Kommunen skal arbeide for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, og samarbeide på tvers av tjenester og profesjoner for
å gi innbyggerne et godt og helhetlig tjenestetilbud. Dette innebærer også
en mer aktiv bruker- og pårørenderolle der samarbeidet mellom kommunen og barn, familier og andre blir viktig.
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Vår ide for tomteområdet Grodalsåsen terrasse – et prosjekt definert innenfor plan for bærekrafig arealutvikling og lokal planstrategi :

Grodalsåsen
blokk
terrasser

Hus/Blokkleiligheter i 2 til 4 etasjer
organisert rundt små tun. Hage på begge
sider av huset. Parkering på utsiden av
innergårdene i forbindelse med adkomst.
Kjørbare gangveier på ca 3 meter i og
mellom tunene.
Husene er bygget rundt bilfrie gårdstun og
skjermende miljø tiltenkt blant annet
oppvekst for små barn mv. Det gode
livsløpet med spesielt fokus på barn og
unge.
Miljø og bærekraft.
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(Gangbru til stasjonen i Heggedal by
som åpner opp for større fleksibilitet for
de reisende med Spikkestadbanen)

Gang og sykkelvei fra Grodalsåsen til Heggedal sentrum etter Røykenveien og
Heggedalsbakken.
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Lokale bilder – Nye Heggedal by sentrum:
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Lokale bilder – Adkomst via Grodalsåsen inn til tomteområde:

Lokale bilder – Adkomst Grodalsåsen direkte inn til planområde/tomteområde:
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Lokale bilder – Tomteområdet som er enkelt å bebygge – svakt hellende med platåer:
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Lokale bilder – Tomteområdet som er enkelt å bebygge – svakt hellende med platåer:
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Lokale bilder – Tomteområdet, beliggende delvis etter Røykenveien på den østre flanken:

Beskrivelse av området «Grodalsåsen» terrasse:
Typologien er basert på terrasserte vestvendte atriumhus/blokkbygg. Disse er i tillegg forskjøvet
i forhold til hverandre. Det forutsettes at parkering organiseres med direkte adkomst til boligenes
bakside. Løsningen gir høy tetthet, samtidig som den gir kvaliteter som svært mange boligkjøpere søker i dag. Arealeffektive boliger, med stor privat uteplass, samtidig som fellesarealer finnes i nær tilslutning til boligene gir havebykvaliteter til et boligprosjekt plassert i et skrånende
terreng med flere flater. Etter vårt syn bør dette være en svært attraktiv utbyggingsform på Grodalsåsen.
Vår argumentasjon:
Tomten er svært sentralt beliggende i tilknytning til Heggedal by, Heggedal stasjon, Røykenveien, Grodalsåsen og Stokkeråsen boligområder som bebygges helhetlig fra Heggedal by. Tilflyttingsmønstrene på Østlandet er entydige og knytter seg til større urbanisering i tilknytning
22

jernbanelokalisering. Rikspolitiske retningslinjer for arealbruken peker på jernbane som helt sentralt for fremtidige utbygginger. Vårt prosjekt understøtter denne viktige pilaren for fremtidig
bærekraft.
Vårt planfaglige fundament er bygget på Nasjonale retningslinjer for by og tettstedsutvikling
som har som har målsetting å fortette nær og i tilknytning til jernbane og i kollektivknutepunkt.
(Spikkestadbanen) Dette faktum gir en avgjørende forventning og føringer for fortetting og økt
utnyttelse i Heggedal by og på vårt tomteområde spesifikt. Føringene legger opp til at det bør
legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter hvor jernbanen er sentral. Den overordnede strategien bygger på nasjonale retningslinjer for arealutvikling hvor målet er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.
Foreslått arealbruksendring kan gi et tilskudd til boligsammensetningen, spesielt da det på tomtene planlegges atriumshus/blokkbygg i terrasser som ligger høyt og luftig. I tillegg vil en kunne
opprettholde landskapsbildet mot Grodalselven. Området er på mange måter i dag et område som
er relativt utilgjengelig område som i dag ligger brakk i dag så en landskapsendring vil være forskjønnende og ikke bryte opp dalens identitet og være en gode for lokalsamfunnet.
Landskap/arkitektur:
Vårt forslag/prosjekt er ment å inneholde gode kvaliteter rettet mot små boenheter/ leiligheter i
flere etasjer organisert rundt små tun med hage på begge sider av huset. Vårt tomteområde ligger
høyt og luftig i terrenget med utsikt til vannveien og mot den grønne dalen. Husene er tenkt
bygget rundt bilfrie gårdstun og skjermende miljø tiltenkt blant annet oppvekst for små barn mv.
Prosjektet er tegnet og prosjektert å inneholde variasjoner i koter, med høydeforskjeller og
differensieringer i terrenget med en rekke meget spennende variabler som innbyr til lek og
rekreasjon for innbyggerne. Prosjektet er direkte rettet mot det mangfold tomtens grønnstruktur
og naturmangfold som eiendommen inneholder.
Tomten har etter vår oppfatning våre store kvaliteter. Området vil inneha rekreasjonsverdi for de
eventuelle nye boligene i nærområdet med noen stier og fortsatt store arealer for friluftsliv.
Som konkret forslag til boligutvikling foreslår vi at kommunen avsetter vårt forslag til fremtidig
byggeformål bolig. Dette i samsvar med Asker kommunes sin arealstrategi. Vi vil videre utrede
og fastsette et formålstjenlig innhold for arealutviklingen i dialog med Asker kommune.
Vi håper å ha redegjort for saken på en oversiktlig og grei måte slik at innspillet kan
saksbehandles som en følge av KP rulleringen. Ved ønske om ytterligere informasjon og/eller
underlagsdokumentasjon så kan de undertegnede kontaktes.
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