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Agenda

• Bakgrunn for arbeidet

• Planprosessen

• Rammer og føringer

• Overordnede 
myndigheter

• Aktuelle temaer i 
planarbeidet

• Opplysninger

• Spørsmål og synspunkter



Planområdets kvaliteter

• Landskapsrygg 

• Grønt, luftig og åpent

• Eksisterende boliger 
og hager

• Solrikt, utsikt 

• Kulturminner

• Natur og naturverdier 

• Nærhet skog, butikk, 
badestrand, mm.

• Mm. 



Bakgrunn for arbeidet

• Det meste av området er uregulert
Plankrav i kommuneplanen

• Offentlig områderegulering fordi:
- Viktig å vurdere området ved Markveien helhetlig
- Utfordringer i fm veiatkomst tilsier helhetlig plan



Planprosessen

• Varsel - oppstart planarbeid

• Utarbeide planforslag

• 1. gangs behandling i bygningsrådet 

• Offentlig ettersyn – minst 6 uker
Nytt åpent informasjonsmøte

• Bearbeide planforslag

• 2. gangs behandling i bygningsrådet

• Vedtak i kommunestyret

• Kunngjøring – vedtak

• (Klage)



Rammer og føringer

• Plan- og bygningsloven

• Støyretningslinje (T-1442)

• RPR Barn og unge

• Kommuneplanen

• Mv.



Overordnede myndigheter

Overordnede myndigheter vil ha synspunkter på temaer som:

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Klima/miljø, støy, naturmangfold, friluftsliv, 
landskapshensyn, barn og unges interesser, risiko og 
sårbarhet, landbruk

• Akershus fylkeskommune:
Kulturminner og kulturmiljø, regionale planinteresser, 
planfaglig kvalitet, kollektivtrafikk

• Statens vegvesen:
Kryss med Slemmestadveien, fremkommelighet, 
trafikksikkerhet og frisikt, støy 

• Andre



Aktuelle temaer i planarbeidet

• Veiatkomst til området. Kryss Slemmestadveien.

• Interne veier. 
Gang-/sykkelvei, fortau. 
Stiforbindelser, turveier, lysløype.

• Vann- og avløp. Renovasjon.

• Støy

• Klima - energi

• Kulturminner, kulturmiljø

• Naturmangfold - naturtyper og fremmede arter

• Landskap/grønnstruktur

• Høyspentlinje

• Lekeareal, balløkke

• Osv. 



Landskap, grønnstruktur 

• Fjernvirkning - Asker som grønn bygd
• Områdets grønne karakter

Unngå inngrep i bratte, grønne skråninger
• Hensyn vilt
• Sammenhengende grønnstrukturer

Skråninger brattere enn ca 1:3



Naturmangfold

• Registrering av naturtyper og 
fremmede arter høsten 2010



Kulturminner

• Registrerte kulturminner fra “nyere tid”
(SEFRAK) 

• Andre kulturminner fra “nyere tid”?
• Arkeologisk registrering 2005 –

bosetningsspor jernalder
Må frigis / arkeologisk utgraving før utbygging



Felles leke- og uteoppholdsareal

• Kommuneplanens krav
Eneboliger: 25 m2 lekeplass per boenhet + privat 
uteoppholdsareal
Felt: 80 m2 felles uteoppholdsareal, hvorav 25 m2 lekeplass

• Flere lekeplasser innen området, gjerne varierte mht 
utforming og kvalitet



Utnyttelse, rammer for bebyggelse

• Fortetting med eneboliger
• Tomtestørrelse
• Terrengtilpasning
• Rammer for bebyggelse
• Hvor tett/åpent?
• Bokvalitet
• Estetikk, samspill, helhet
• Universell utforming / tilgjengelig boenhet



Støybelastning

• Støyretningslinjen T-1442
Rød sone > 65 dB (Forbudssone)
Gul sone > 55 dB (Vurderingssone)

• I tillegg kommer støy fra kommunale veier

Støyvarselkart 2009
v/Slemmestadveien 



Høyspentlinje

• 22kV høyspent gjennom området
• Byggeforbud 7,5 m til hver side
• Elektromagnetisk stråling
• Mulig, men dyrt, å legge i bakken



Veiatkomst 

• Veiatkomst til området, 
kryss med Slemmestadveien

• Gjennom årenes løp – flere alternative 
forslag

• Forslag Markveien



Veiatkomst 



• Regulering av veier – reguleringsbredde / kjørebanebredde

• Opparbeidelse

• Felles boligveier

Veier



Myke trafikkanter 

• Gang-/sykkelveier og fortau, skolevei
Smett og stiforbindelser

• Turvei, lysløype



Etter vedtatt reguleringsplan

• Vedtatt reguleringsplan er et utgangspunkt, men gjør ikke 
området utbyggingsklart

• Gjennom reguleringen avklares krav for å kunne bygge/dele

• Regulerte veier og lekearealer, vann-/avløp, osv, må
opparbeides

• Rekkefølgekrav i reguleringsplan, eksempelvis mht 
skolekapasitet



Opplysninger

• Saksbehandler Randi Nicolaisen
Direkte telefon 66 76 80 77
Epost randi.nicolaisen@asker.kommune.no

• www.asker.kommune.no/planarbeid

• Elektronisk skjema Høringssvar ved offentlig høring

• Dokumentinnsyn - Søk i Plan- og bygningsavdelingens arkiv

• Møtekalender og sakspapirer – politiske behandlinger

• Frist for merknader og innspill: 1. september 2011 

• (OBS innkomne innspill vil ikke bli besvart direkte, men følge 
saken til politisk behandling.)



Innspill ønskes

• Innspill til veiløsninger. Synspunkter på veiatkomst til 
området og kryss med Slemmestadveien. 

• Er det spesielle kvaliteter i området som bør tas vare på?
Trær, vegetasjon, bebyggelse/anlegg, kulturminner, 
landskap/natur, osv.

• Arealer innen området som vil være egnet som lekeplasser? 
Plassering mindre balløkke(r)?

• Stier og smett. Barnetråkk? Hvilke snarveier benyttes i dag 
av barn og voksne? Fine turstier og turområder?

• Hvor tett bør det fortettes? 



Innspill ønskes

• Evt opplysninger om privatrettslige forhold (avtaler og 
tinglyste heftelser) 

• Avkjørsler og felles boligveier. 
Evt synspunkter mht plassering?

• Felles renovasjonsarealer og felles renovasjonsløsninger? 
Nedgravde løsninger?

• Ønsker og tanker for utvikling av egen eiendom

• Annet


