
Møte Øvre Hallenskog Vel 
Kommuneplanens arealdel på høring 

23.Mai 2022



Agenda 

• Innledning – LSU Heggedal 
• Om kommunedelens arealplan
• Høringsprosessen og betydningen av 
høringsinnspill

• Om Hallenskog – historikk 
• «Avtaleforholdet mellom ØHV/HVA og Røyken 
kommune

• Forslag til hva som bør tas opp fra Hallenskog 



Lokalsamfunnsutvalg Heggedal 



Om Kommuneplanens Arealdel 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-arealdel/#hoveddokumenter-til-kommuneplanens-arealdel

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-arealdel/#hoveddokumenter-til-kommuneplanens-arealdel


Kommuneplanen og Heggdal
• Heggedal Sentrum:  602 boliger 
• Heggdal Vest ink. Nedre Hallenskog: 89 boliger
• Sykehjem (Kloppedalen): 80
• Antar ca. 2000 nye innbyggere i Heggedal
• Kun 20% av oss reiser kollektivt – resten kjører bil 
• Ikke avsatt tomt til ny Barneskole
• Utfordring: Røykenveien - sprengt
• Utfordring: Heggedalsveien – farlig for skolebarn
• Trafikksikkerhet Heggedal Barneskole
• Kollektiv tilbudet – buss / tog / mobilitetsløsninger 
• Tilgang til friluftsliv og marka ? 



Om Kommuneplanens Arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en plan som styrer utviklingen av 
arealbruk i kommunen. 

Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for 
bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele 
kommunen. 

Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og 
tiltak som omfattes av loven.

1. Kommuneplanen gjelder for 10 år om gangen 
2. Kommuneplanen rulleres hvert 4 år 
3. Kommunestyret bestemmer suverent arealplanen
4. Innsigelser kan komme fra annen overordnet planmyndighet
5. Vi andre kan gi innspill – det gjelder å påvirke administrasjon og 

politikere 



Heggedal – endringer i plankart på høring 

Om Kommuneplanens Arealdel 



Hallenskog – endringer i plankart på høring 

Om Kommuneplanens Arealdel 



Planbeskrivelse 

Arealkart

Planbestemmelser

Boligprogram 

Temakart

Høringsprosessen og betydningen av 
høringsinnspill



Om Hallenskog - historikk 

 Hallenskog ble utviklet fra hytteområde på 1920 – 1930 tallet 

 Hallenskog ble endret til boligområde og regulert til bolig av Røyken kommune i perioden 1990 – 2000 etter «avtale med HVA» 

 HVA ble stiftet i 1990  (ut fra Øvre Hallenskog Vel) , og velveiene ble etter hvert oppløst og overført lokale veilag

 Øvre Hallenskog Vel og HVA var aktive, og sørget for at nåværende planløsning kom inn i kommuneplan. 

 Røyken kommune påkostet og sto for store områdereguleringer (ikke Trollkleiva og Blåfjell) 

 HVA skulle prosjektere og bygge ut hovedanlegg for Vann og Avløp (Kr 13 mill pr 1995)

 Hallenskog er regulert for ca. 800 boliger - på grunn av kommunalt ønske eneboliger på store tomter BYA 10% - 20%. 

 Grønn profil - nærhet til marka og jernbane/off.kommunikasjon. 

 Det tillates kun utbygget 108 nye boliger ”med dispensasjoner” fra hovedvei i avtale med Røyken kommune

 Hovedanlegg for vann-og avløp utbygget av HVA (et privat selskap) i periode 1995 - 1997.

 Eks. områdeplan Trollkleiva ble regulert (påkostet privat) frem til 1999 – fra LNF til boligområde

 Lokal infrastruktur i Hallenskog – f.eks Solfjellveien, Trollkleiva, Hallenåsen ble bygget ut i perioden 1995 – 2003 





Høringsinnspill fra Hallenskog 
 Avtalen mellom HVA og Røyken kommune fra 1995 binder til en viss grad fortsatt Asker kommune. 
 Vedtak i teknisk komitee 1999 – 2000 legger føringer for hvordan Hallenskog og andelseiere skal behandles 
 Hallenskog – dvs. beboere – andelseiere har investert nesten 50 millioner i Infrastruktur som del av «avtalen» 
 Asker kommune kan ikke ensidige endre arealformål på eiendom tilbake til LNF uten store konsekvenser for 

den enkelte økonomisk, og kommunen kan dermed ikke ensidig endre arealbruk uten at kommunen kan 
komme i et mulig erstatningsansvar for utgifter  den enkelte har hatt

 ØHV bør foreslå at kommunen tilbakefører areal LNF til bolig / fremtidig bolig  (lysegult)
 BYA eller utnyttelsegrad i Hallenskog i Blåfjell/Trollkleiva var kun 15% - 10%, og det kan aksepteres en LNF 

buffersone mot Kjekstadmarka/Blåfjell 
 Skal kommune utvide «verneområdet» må kommunen kjøpe ut grunneiere
 LNF – dvs. friluftsliv (bo i hytte i skogen) er ikke et egnet arealformål i Hallenskog 
 Fremtidige mobilitetsløsninger vil gjøre Hallenskog attraktivt som «indrefileten» i Heggedal 
 ØHV må formulere et høringssvar – f.eks i samarbeid med ressurspersoner som Bjørn Olsen 
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