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Til naboer, berørte parter og 

offentlige og private høringsinstanser 

 

 

 

 

 

 

Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL 

Hausmannsgate 6 

0186 Oslo 

Oslo 03.01.2017 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for 

gårds- og bruksnummer 79/36, 39, 46, 74 og 257. Planen blir utarbeidet som en detaljreguleringsplan etter §12-3.  

 

Tiltakshaver er Tandberg Eiendom AS. Plankonsulent for arbeidet er Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL. 

 

Planområdet 

Planområdet ligger sentralt i Heggedal sentrum ca 300m fra Heggedal stasjon i nær tilknytting til kommende lokalsenter, og 

med skole og barnehagetilbud innen gangavstand. På felt S2 (gnr/bnr 79/36) ligger Sentrumsgården som i dag benyttes som 

nærings- og kontorlokale, og et nytt nærings- og boligbygg er under oppføring på gnr/bnr 79/39. På felt B5 (gnr/bnr 79/46) 

ligger et eksisterende bolighus. Innenfor planområdet på naboeiendommen ligger Heggedal Kirke og menighetshus (gnr/bnr 

79/74). Offentlig gang- og sykkelvei mot øst (gnr/bnr 79/257) samt avkjørsel til gnr/bnr 79/46 medtas i planområdet. 

 

Planens avgrensning 

Området avgrenses av Heggedalsveien i nord, Trevaren i vest og Heggedalsbakken i sør. Mot øst avgrenses planområdet av 

felt N2 og O2 i gjeldende reguleringsplan.  

 

Gjeldende planstatus 

Kommuneplan for Asker Kommune 2014-2026, vedtatt 18.11.2014: 

Gnr/bnr 79/36, 79/39 (felt S2) og 79/46 (felt B5) er i kommuneplanen regulert til sentrumsformål, og er en del av et større 

sammenhengende område avsatt til sentrumsformål. Heggedal sentrum etableres som et lokalsenter/knutepunktsenter. 

Sammen med Asker sentrum har Heggedal sentrum prioritet når det gjelder å styrke stedsutviklingen og 

sentrumsfunksjonene, og i kommuneplanen åpnes det opp for en høyere utnyttelse med bla. bolig, forretning og kontor i 

disse områdene. 

 

Reguleringsplan for Heggedal Sentrum (plannummer 171j), vedtatt 16.02.2010: 

Felt S2 er regulert til kombinerte formål – bolig/forretning/kontor. Felt B5 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det 

er lagt inn en sone «Terreng og vegetasjon bevares» på en del av gnr/bnr 79/39 og 79/46. Innenfor planområdet er Heggedal 

kirke regulert til offentlig bebyggelse, og det er avsatt arealer til felles atkomstvei, felles grøntareal samt gang- og sykkelvei.   



  

 

Hausmanns gate 6 / 0186 Oslo / Norway / Phone: +47 22 99 43 43 / Fax: +47 22 99 43 53 / Mail: jva@jva.no / www.jva.no / Org. no.: 976 867 866  

JARMUND/VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL 
2 

 

Statlige føringer 

En utbygging som skissert støtter opp under statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, 

ettersom det ønskes å tilrettelegge for boliger i kort avstand fra kollektivtrafikk og planlagt nærsenter. Det er i underkant av 

100 m til planlagt nærsenter i Heggedal sentrum og ca 300 meter fra tomtegrense på felt S2 til Heggedal stasjon. 

 

Hensikten med planarbeidet  

Hensikten med planen er å legge til rette for bolig, forretning og kontor på felt B5 (gnr/bnr 79/46) ved å innlemme B5 i felt 

S2, samt å gi rom for økt utnyttelse på gnr/bnr 79/36. Dette gjør at felt B5 blir en del av den sammenhengende 

sentrumsbebyggelsen, slik som kommuneplanen legger opp til. I tillegg legges det til rette for en oppgradering av 

Sentrumsgården (gnr/bnr 79/36) med næring i 1.etg og boliger over tre plan. Dette gir en kontinuitet og sammenheng i 

funksjonsfordeling og byggehøyder mellom oppgradert og ny bebyggelse innenfor området. Som en konsekvens av dette vil 

arealutnyttelse for bebyggelsen endres. Heggedal kirke og menighetshuset, samt deler av Heggedalsbakken medtas da det er 

ønskelig med kontinuerlig fortau langs nordsiden av Heggedalsbakken, og da muligheten for utvidelse av menighetshuset 

vurderes. Regulert gang- og sykkelvei øst for eiendommene planlegges benyttet som atkomst til felt B5, se eget avsnitt vedr. 

trafikk.  

 

Nye reguleringsformål og byggehøyder 

Område B5 innlemmes i området som er regulert til bolig/forretning/kontor på felt S2. Felt S2 reguleres til 3 og 4 etasjer med 

begrensning av byggehøyder. Det er tenkt at bebyggelsen har næringsarealer på gateplan mot nord (Heggedalsveien), vest 

(Trevaren) og syd (Heggedalsbakken). Det planlegges boliger i 2.etasje og oppover. 

Eksisterende kolle/grøntareal på gnr/bnr 79/36, 39, og 46 beholdes/reetableres og legges inn som felles grøntareal for 

boligene. Eksisterende bolig på felt B5 er tenkt revet. 

 

Byggeformålets omfang 

Felt S2 har i dag et regulert areal på BRA = 2800 m2 (eksklusive eksisterende bebyggelse). Eksisterende bebyggelse i 

gjeldende regulering omfatter bygg på gnr/bnr 79/36 (Sentrumsgården) og 79/39 (boligbygg som nå er revet). 

Bygningsarealet for revet bygg, 260 m2, er innlemmet i totalarealet for det nye feltet S2. Totalt areal innenfor det nye feltet 

S2 settes til BRA = 5100 m2 (eksklusive eksisterende bebyggelse på eiendom 79/36). Økningen i areal er begrunnet med 

innlemmelse av felt B5 og en ønsket ombygging av eksisterende loftsetasje på Sentrumsgården (gnr/bnr 79/36). Av dette 

anslås samlet næringsareal på første etasje til ca. BRA = 2200 m2. Kjellerareal i eksisterende bygning på gnr/bnr 79/36 tenkes 

i tillegg utnyttet til næring (mulig treningssenter). Kjellerareal på gnr/bnr 79/46 tenkes utnyttet til utvidelse av 

parkeringskjeller som bygges på gnr/bnr 79/39. 

 

I den nye bebyggelsen på gnr/bnr 79/46 legges det opp til 7 boenheter, hvorav 6 rekkehus over to etasjer med egne 

takterrasser og en leilighet på ett plan. På gnr/bnr 79/39 bygges det nå 17 boenheter, hvorav 6 rekkehus over to etasjer med 

egen takterrasse og 11 leiligheter. Eksisterende bygg på gnr/bnr 79/36 ombygges til mellom 20 og 26 leiligheter med næring 

i 1.etg og eventuelt kjeller.  

 

Konsekvenser/tema i planarbeidet 

Byggehøyder 

Byggehøyde for eksisterende område S2 er satt til +112,0. Det er søkt om og innvilget dispensasjon for høyder på 

Hjørnetomten (gnr/bnr 79/39), slik at byggehøyde for 3 etasjer er satt til kote +111,35 og for fire etasjer satt til kote +114,35. 

Byggehøyder for ny del av S2 settes til samme høyder som innvilgede høyder for gnr/bnr 79/39. 

 

Tomteutnyttelse 

Tomteutnyttelse for gnr/bnr 79/46 endres fra frittliggende småhus (BYA = 20%) til bolig/forretning/kontor med arealtall BRA 

som grense for utnyttelse, se redegjørelse over. 
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Trafikk  

Omreguleringen vil ha lite å si på trafikkforholdene. Det økte antallet boenheter vil føre til noe mer parkeringskrav enn 

eksisterende situasjon. Parkeringen for alle nye boliger innenfor planområdet dekkes i parkeringskjeller under godkjent tiltak 

på gnr/bnr 79/39, og som planlegges utvidet i framtidig kjeller på gnr/bnr 79/46. Denne kjelleren har innkjøring gjennom 

kjeller på Heggedal Torg (gnr/bnr 79/43, 79/127mfl). Det planlegges i tillegg kjørbar atkomst for de 3 øverste enhetene i ny 

bebyggelse på gnr/bnr 79/46 via regulert gang og sykkelvei, og vist atkomst i eksisterende reguleringsplan til gnr/bnr 79/46 

vil derfor endres. Atkomsten vil bli benyttet unntaksvis i de tilfeller man trenger flyttebil, HC-transport, syketransport ol.  

 

Støy og forurensning 

Støyvurderinger medtas som en del av planforslaget. Ut i fra støyrapport laget i forbindelse med byggesaken for 

Hjørnetomten (gnr/bnr 79/39) ser vi at det blir gode støyskjermede arealer inne i gårdsrommet. Undersøkelser vedr. 

grunnforhold og forurensning vil bli avklart i planprosessen. 

 

Miljøfaglige forhold 

Det vil blant annet bli gjennomført biologiske registreringer mv. i forbindelse med planarbeidet. Eiendommene vil også bli 

sjekket for hule eiker. Eksisterende kolle på gnr/bnr 79/39 og 79/46 er tenkt avsatt til felles uteområde. Noe av vegetasjonen 

som er der i dag bevares, mens noe av kollen reetableres etter utgraving av kjelleretasje. 

 

Konsekvensutredning. 

Jfr. Plan- og bygningsloven §4-2 samt Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl, anses det som ikke nødvendig 

å utføre konsekvensutredning i denne saken. 

 

Utbyggingsavtale 

Utbyggingsavtale vil bli forhandlet parallelt med planarbeidet. 

 

Informasjon og medvirkning 

Varsling og informasjon kan også sees på kommunens hjemmeside: https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-

eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/. 

 

Merknader til planarbeidet 

Merknader til planarbeidet sendes innen 01.02.2017 til Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL, Hausmannsgate 6, 0186 

Oslo, eller per e-post til jva@jva.no. Merknader vil bli sendt kommunen sammen med planforslaget. Spørsmål kan rettes til 

Ane Groven tlf.: 45 25 60 99. 

 

Videre saksgang 

Det vil bli anledning til å gi merknader til planarbeidet ved varsling av oppstart samt ved høring av planforslaget etter 1.gangs 

politisk behandling. 

 

 

Mvh 

Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL 
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VEDLEGG: 

- Annonse oppstart av planarbeid 

- Illustrasjon situasjonsplan 

- Illustrasjon modellfoto 

- Illustrasjon modellfoto 


