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INNSTANSER 
 
Statens Vegvesen, brev datert: 02.11.2017 
Vi viser til oversendelsen datert 23.10.2017. Det vises også til vår tidligere uttalelse datert 
3.8.2016. 
 
Planforslaget viser en byggegrense på 20 meter målt fra senterlinjen fv. 427. Dette er i 
samsvar med vår anbefaling bl.a. på bakgrunn av at Statens vegvesens støysonekartlegging 
viser at gul støysone omfatter en sone på omtrent 20 meter målt fra senterlinjen fv. 427. 
 
Atkomst/kryss med fv. 427 
Planforslaget viser to kryss med fv. 427 selv om det uttales at planforslaget skal ha atkomst 
fra Spenningsmåsan. Dette forklares med at eksisterende bebyggelse innenfor planområdet 
har atkomst fra krysset mellom Gamle Fjellvei og fv. 427, mens all ny bebyggelse skal ha 
atkomst fra Spenningsmåsan for utkjøring i krysset med fv. 427. 
 
I vår tidligere uttalelse har vi anbefalt at Gamle Fjellveien stenges mot fv. 427 slik at all 
atkomst til planområdet kun skjer fra Spenningsmåsan for utkjøring i krysset med fv. 427. 
Vi uttalte videre at dersom dette blir vanskelig å følge opp, må krysset utbedres. 
Vi kan ikke se at noe av dette er fulgt opp i foreliggende planforslag. Hvis krysset skal 
opprettholdes, mener vi at det må strammes opp (innsnevres noe) og anlegges normalt på 
fylkevegen. Det er positivt at det er innregulert en siktsone på 10 meter x 75 meter i krysset. 
 
Det er uklart hvorfor kun en del krysset mellom kv. Spenningsmåsan og fv. 427 er tatt med i 
planforslaget. Vi mener at planforslaget må ta med hele kryssområdet og vise dagens 
utforming av krysset med sidevegskanalisering (dråpeøy) i Spenningsmåsan. Det er positivt 
at det er innregulert en siktsone på 10 meter x 75 meter i krysset. 
 
Byggegrense og støy 
Planforslaget viser en byggegrense på 20 meter målt fra senterlinjen fv. 427. Dette er i 
samsvar med vår anbefaling bl.a. på bakgrunn av at Statens vegvesens støysonekartlegging 
viser at gul støysone omfatter en sone på omtrent 20 meter målt fra senterlinjen fv. 427. 
 
Av bestemmelse pkt. 3.4, framgår det at støyretningslinjen T-1442/2016, gjøres gjeldende 



bygeområdene innenfor planforslaget. 
 
Det er uklart om det er utarbeidet en støyutredning i forbindelse med planforslaget. 
Hvis ikke, så bør kommunen be om at det blir gjennomført. En slik utredning vil avdekke 
hvor det vil bli behov for å gjennomføre avbøtende tiltak slik at støyretningslinjen 
T-1442/2016 oppfylles. Vi mener at bestemmelse 3.4. må skrives tydeligere slik at det 
framgår at ev. behov for avbøtende tiltak, jf. støyutredningen må knyttes til 
igangsettingstillatelse for bygging av nye boliger innenfor planområdet. 
 
Forlengelse av gang-/sykkelveg langs fv. 427 
Planforslaget viser en kort forlengelse av eksisterende av gang-/sykkelveg langs fv. 427. 
Gang-/sykkelvegens endepunkt er imidlertid svært uklar. Vi ber om at det redegjøres for 
hvordan gang-/sykkelvegen kan avsluttes på en trafikksikker måte ved f.eks. å lede den inn 
på en atkomst. 
 
Anleggelse av gang-/sykkelvegforlengelsen må tas med som et rekkefølgekrav i 
bestemmelsene som sikrer at anleggelsen av gangvegen knyttes til igangsettingstillatelse for 
bygging av nye boliger innenfor planområdet. 
Oppsummering 
 
Statens vegvesen forutsetter at våre kommentarer gitt i dette brevet følges opp. 
Vi ber om å bli orientert dersom kommunen likevel velger å se bort fra noen av våre 
kommentarer og forutsetter at det 
 
Forslagstillers kommentar: 
Vedrørende eksisterende kryss Gamle Fjellvegen: 
Det er ikke ønskelig fra forslagsstiller, og neppe ønskelig for beboerne i de eksisterende 
boligene i Gamle Fjellvegen, å stenge Gamle Fjellvegen og lede all trafikken inn gjennom det 
nye boligfeltet. Fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt er dette heller ikke en heldig løsning. 
Vi har derfor valgt Vegvesenets alternative løsning med at det eksisterende krysset ved Gamle 
Fjellvegen strammes opp. Vi har lagt retningslinjene i håndbok N100 til grunn for ny utforming 
av krysset. 
 
Vedrørende kryss Spenningsmåsan: 
Planområdets avgrensning er gjort etter anvisning fra kommunen, og det var kommunen som 
bestemte at avgrensningen skulle gå ut til senterlinje Spenningsmåsan. Krysset inngår i 
Reguleringsplan med bestemmelser for Bekkeberget Gnr 54 bnr 6, 9, 14 m. fl og vi kan ikke se 
noen god grunn til å regulere dette på nytt nå. Vi har derfor beholdt planavgresningen som 
anvist av kommunen, men lagt til dråpeøyen som ikke var med på plankartet i det opprinnelige 
planforslaget. 
 
Byggegrense støy: 
Vi har fulgt anbefalingen gitt i innspill fra Statens vegvesen med en hensynssone lagt 20 m fra 
senter fv. 427. Ny bebyggelse kommer vesentlig lenger bort (>70 m) og med eksisterende hus 
og vegetasjon mellom boligene og fv. 427. Vi mener det ikke er grunn til å foreta støymålinger 
da det er liten sannsynlighet for at det må gjøres avbøtende tiltak for de nye boligene. 
 
Forlengelse av gang og sykkelvei langs Fylkesvei 427: 
Det kan virke som om Statens vegvesen har oversett at den omtalte gang- og sykkelveien 
allerede ligger inne i en annen reguleringsplan, dvs Detaljregulering for Gistirabben. Plan ID 
201305. Vi har bare lagt inn den opprinnelige planen for den delen som ligger innenfor 
planområdet. Kommentarene til dette punkt er derfor ikke relevante. 



 
 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at sanering av Gamle Fjellvegen og at all trafikk skjer via 
Spenningsmåsaen som det foretrukne alternativet. Rådmannen mener at to avkjørsler på en kort 
strekning skaper en uoversiktlig situasjon og med økt trafikk fra nye bygg vil det gi økt 
sannsynlighet for at det oppstår farlige situasjoner. Valgt alternativ om å stramme opp krysset 
mellom Gamle Fjellvegen og fylkesveien ble av Statens vegvesen presentert som et alternativ, 
og er valg av utbygger. Rådmannen er av den oppfatning at denne løsningen må framlegges for 
kommunen før igangsettelse kan gis. Rådmannen vil ta inn en bestemmelse angående dette.   
 
«Før igangsettelse kan gis skal det fremlegges og godkjennes tegninger for ny utforming av 
krysset mellom Gamle Fjellvegen og Fylkesvei 427. Håndbok N100 skal legges til grunn for 
opparbeidelsen av krysset».   
 
Rådmannen slutter seg til Statens vegvesen og mener det bør gjøres en støyutredning for 
planområdet etter T-1442/2016 tabell 3, støyvurderinger skal gjennomføres og eventuelle 
støydempende tiltak for tilfredsstillende støyforhold skal dokumenteres. Rådmannen mener 
dette må tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
 
Rådmannen slutter seg til Statens vegvesen om at bestemmelse 3.4 må skrives tydeligere.  
Eksisterende formulering «Miljøverndepartementets skriv T-1442/2012 gjøres gjeldende for 
byggeområder innenfor planen» endres til:  
 
«Det skal gjøres en støyutredning for planområdet som skal godkjennes av kommunen før 
igangsettelse kan gis for planområdet. 
 
Støynivå skal ikke overstige grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje T - 
1442/2016 tabell 3 innenfor planområdet». 
 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert: 21.11.2017 
Vi viser til brev fra Gjerdrum kommune av 23.10.2017.  
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan 
og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).  
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.  
 
Fylkesmannens merknader  
 
Areal og transport  
Ved Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart datert 12.08.2016 gav vi innspill om at 
kommunen måtte vurdere planen opp mot retningslinjene i regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus. I uttalelsen viste vi særlig til vekstfordelingsprinsippet i retningslinje R3 
ettersom denne utbyggingen foregår utenfor det prioriterte vekstområdet Ask. Fylkeskommunen 
ba også kommunen vurdere om planen støtter opp under 80/20-fordelingen i regional plan, jf. 
uttalelse datert 05.09.2016.  

http://www.planlegging.no/


 
Vi kan ikke se at våre innspill knyttet til regional plan er vurdert. Vi mener det er uheldig at 
kommunen ikke har vurdert om planforslaget er i tråd med retningslinjene i regional plan, og 
spesielt vekstfordelingsprinsippet. Kommunen har et ansvar for at den regionale planen følges 
opp i kommunens arealplanlegging, og ved fremtidige planforslag forventer vi at kommunen 
vurderer de enkelte planene opp mot den regionale planen for areal og transport. 
 
Forslagstillers kommentar:  
Kommunen må gjøre sin vurdering av om planforslaget er i tråd med retningslinjene i regional 
plan. Vi har ingen ytterligere kommentarer til merknaden fra Fylkesmannen. 
Rådmannens kommentar: 
Planområdet ligger om lag 2,5 km fra Ask sentrum. Rådmannen vurderer at planområdet er en 
mindre del av ett større bolig området og derav kun en utfylling av et større etablert 
boligområde. Videre vurderer rådmannen at kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 
(høringsutkast, høringsfrist 20.02.18) utrykker under S4.2 at Gjerdrum har arealer langs åssiden 
som ikke truer landbruk eller marka og at planområdet derav ligger i et område som kommunen 
anser som aktuelt for utvikling langs åssiden.  Rådmannen vurderer derfor utbygningen til ikke 
å være i vesentlig strid med vekstfordelingsprinsippet i retningslinje R3 i regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, og at dette i hovedsak er utbygging i et eksisterende boligfelt.   

 
Hafslund Nett, brev datert: 05.12.2017  
UTTALELSE TIL HØRING AV DETALJREGULERING FOR BEKKEBERGET 
HAGE  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til høring for detaljregulering for Bekkeberget Hage 
Høringsfristen er 14. desember 2017 og uttalelsen er dermed innen fristen.  
 
1. Bemerkninger HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeidet.  
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen 
ytterligere bemerkninger til planen.  
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Kontaktinformasjon: 
firmapost@hafslundnett.no 
Forslagstillers kommentar:  
Hafslund Nett AS har ingen merknader til høringsforslaget. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar merknaden til orientering.  

 
Akershus Fylkeskommune, brev datert: 12.12.2017 
Gjerdrum kommune - Detaljregulering for Bekkeberget hage - Uttalelse til offentlig 
ettersyn av planforslag  
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 23. oktober 2017 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. 16 dekar og avsatt til eksisterende boligformål i kommuneplanens 
arealdel. Området er tidligere regulert. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse i form av rekkehus og åpner for etablering av 18 boenheter. Planen omfatter 
også fem eneboligtomter, hvorav fire allerede er bebygd.  



 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 5. september 2017 
til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader til 
planforslaget:  
 
Samordnet areal- og transportplanlegging  
I uttalelsen til varsel om planoppstart viste fylkesrådmannen til vekstfordelingsmålet i regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som sier at det skal legges til rette for at 
minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Ask er det prioriterte området i Gjerdrum. Vi ba kommunen vurdere den 
foreslåtte utbyggingen opp mot vekstfordelingsmålet.  
 
Fylkesrådmannen kan ikke se at kommunen har foretatt en slik vurdering. Fylkesrådmannen 
forventer at kommunens arealplanlegging bidrar til å bygge opp under målsetningene i den 
regionale planen Vi legger til grunn at kommunen i den videre arealplanleggingen fokuserer på 
å videreutvikle Ask sentrum som et robust og attraktivt kommunesenter med gode lokale tilbud.  
 
Fylkesvei  
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen 
Region øst.  
 
Automatisk fredete og nyere tids kulturminner  
Fylkesrådmannen viser til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader knyttet til 
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 2  
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Leira-
Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i 
regional plan for vannforvaltning. 
Forslagstillers kommentar:  
Etter vår oppfatning er det viktig også å sørge for at det finnes botilbud der folk faktisk ønsker å 
bo. Bekkeberget er et meget populært boligområde med kort vei til marka barneskole offentlig 
transport En godt utviklet busstilbud slik vi har påvist i planbeskrivelsen. 
 
Når det gjelder vannforvaltning og overvannshåndtering kan vi ikke se at tiltaket skulle ha noen 
påvirkning som reduserer muligheten for å oppfylle kravene i regional plan for vannforvaltning. 
 
Rådmannens kommentar: 
I forhold til utbyggingen og vekstfordelingsprinsippet vurderer rådmannen at planområdet er en 
mindre del av et større etablert boligområde, en utfylling i et tidligere veletablert boligområde. 
Videre vurderer rådmannen at kommuneplanens samfunnsdel for 2018 – 2030 (høringsutkast, 
høringsfrist 20.02.18) utrykker under S4.2 at Gjerdrum har arealer langs åssiden som ikke truer 
landbruk eller marka og at planområdet ligger i et område som kommunen anser som aktuelt for 
utvikling langs åssiden.  Rådmannen vurderer derfor utbygningen til ikke å være i vesentlig strid 
med vekstfordelingsprinsippet i retningslinje R3 i regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 
 
Rådmannen vurderer at bestemmelsene til planen ivaretar kravene i regional plan for 
vannforvaltning. Rådmannen vurderer videre at med nye bestemmelser til planen angående 



overvann og ekstrem nedbørsmengder at dette er ivaretatt.   
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert: 12.12.2017 Innsigelse 
NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Bekkeberget Hage GBnr 
54/14 m.fl. og GBnr 55/21 m.fl. og 75/1 - Gjerdrum kommune, Akershus 
 
Det vises til oversendelse av 23.10.2017. 
 
Flom 
Planområdet grenser mot bekk i øst og sør. Det er små høydeforskjeller i området. 
Kravene til sikkerhet mot flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2. For boligbygg 
kreves det sikkerhet i forhold til en 200-års flom + anbefalt sikkerhetsmargin/klimapåslag. 
Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene, anbefaler NVE 
at det avsettes et belte på minimum 20 meter på hver side av vassdrag med nedbørfelt under 20 
km2 for å dekke områder med potensiell flomfare. Vi viser i den sammenheng til NVEs 
retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. NVE vil også minne om at TEK17 § 
7-2 også omfatter erosjon. 
 
Det ligger ikke ved noen flomvurdering i planen. Det vises derimot til flomvurderinger 
gjennomført for tilgrensende reguleringsplan i vest – Teietunet, der det fremgår at dagens 
bekketverrsnitt, sammen med fremtidig oppbygging av området i tråd med utomhusplan vil 
håndtere 200-års flommen uten oppstuvning over veier og inn mot konstruksjoner på feltet. 
Området ved Bekkeberget hage ligger lavere i terrenget enn Teietunet, jf. kartvedlegg fra 
www.hoydedata.no. I saksutredningen skriver Gjerdrum kommune at planområdet er utsatt for 
200 års flom, og at terrenget skal heves tilsvarende som for Teietunet. Ut fra planbeskrivelsen 
planlegges det å heve terrenget 0,5-1,0 meter i forhold til dagens nivå for å sikre nye boliger 
mot flom. I reguleringsbestemmelsene pkt. 8.2. fremgår det at sikringstiltak knyttet til overvann 
og 200-års flom skal være ferdig opparbeidet før det utstedes igangsettingstillatelse 
for nye boenheter på felt BK4 – BK6. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at NVE hadde innsigelse til reguleringsplan for Teietunet, og 
Teietunet ble bygget uten at NVE hadde trukket innsigelsen til planene. NVE ga for eksempel 
anbefaling om å legge til en sikkerhetsmargin til flomvurderingene, og vi er usikre på om dette 
ble gjort. Flomvurderingene for Bekkeberget hage må derfor ta høyde for eksisterende 
terrengnivå på Teietunet, slik at ikke ev. terrengheving for Bekkeberget hage kan forverre 
flomfaren for Teietunet. Vi viser i den sammenheng til TEK17 § 7-1 annet ledd, der det fremgår 
at tilstøtende terreng gis tilfredsstillende sikkerhet mot naturpåkjenninger. Dersom for eksempel 
terrenget for Bekkeberget hage blir hevet over terrengnivået for Teietunet, kan Teietunet bli mer 
utsatt for flomskader som følge av tiltaket. Dette må vurderes nærmere. Teietunet er også 
bygget veldig nært vassdraget, og dette må hensyntas i reguleringsplan for Bekkeberget hage, 
slik at det blir plass nok for vassdraget. Slik situasjonen er i dag, fungerer store deler 
av planområdet som flomareal. I NVEs innspill ved varsel om oppstart, datert 08.08.2016, på 
pekte vi nettopp dette at flomvurderingene for disse tilgrensende planområdene må sees i 
sammenheng. 
 
Det er regulert inn en vassdragskryssing i plankartet. Men krav til utforming og dimensjonering 
fremgår ikke av planen. NVE minner om at kravet til bruer og kulverter er kapasitet tilsvarende 
200-års flom + anbefalt klimapåslag på 20 %. 
 
Hensynssonen for flom er veldig smal, og det legges opp til utbygging veldig nært vassdraget. 
Hensynssonene er ikke basert på egne flomvurderinger for Bekkeberget hage. I 
reguleringsbestemmelsene er det heller ikke lagt begrensninger på bygging, kun angitt 



bestemmelser som åpner for bygging av flomsikringstiltak. NVE vil minne om at hensynssonen 
skal være minimum 20 meter på hver side av bekker der det ikke er gjort nærmere 
flomvurderinger, og det må knyttes bestemmelser som forbyr utbygging eller som angir at 
bygging kun er tillatt på bestemte vilkår. 
 
Ved BF2 (GBnr 54/37) er hensynssonen totalt kun ca. 8 meter, der bekken meandrerer innenfor 
denne hensynssona, slik at hensynssona på det smaleste kanskje bare er høyst et par meter.  
Dette i et område der NVE har blitt informert om at erosjon er en utfordring bla. som følge av at 
bebyggelsen ligger veldig nære bekken, jf. NVEs brev til kommunen 18.05.2016 (Deres ref. 
2012/338). I tillegg går bekken i rør rett nedstrøms BF2. NVE anbefaler derfor at BF2 tas ut av 
planen, da dette arealet egner seg svært lite til ny boligbygging. 
 
Områder som er utsatt for en 200-års flom + anbefalt klimapåslag på 20% (minimum 0,5 meter), 
eller alternativt en sone på 20 meter på hver side av bekker, skal i henhold til pbl § 12-6 
avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten 
forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter 
flomfaren. 
 
Kvikkleire 
Planområdet befinner seg i område med morene, men under marin grense, jf. NGUs 
løsmassekart (www.ngu.no). I alle områder under marin grense kan det finnes marine 
avsetninger. I områder med marine avsetninger kan det også finnes kvikkleire. 
 
Det opplyses i planbeskrivelsen at grensen for marine avsetninger gå ca. 90 meter øst for 
planområdet. Videre er det registrert noe fjell i dagen i søndre del av området, og basert på 
tidligere erfaring fra byggevirksomhet i området kan man si at det for området for øvrig 
sannsynligvis er liten avstand til fjell. Sannsynligheten for kvikkleireskred i området som så 
liten at videre utredning ikke er nødvendig. 
 
Det medfører riktighet at NGUs løsmassekart viser marine avsetninger (tykke havavsetninger) 
ca. 90 meter øst for planområdet. Men NGUs løsmassekart viser bare hvilke løsmasser som 
ligger i dagen. Når man leser kvartærgeologiske kart, må man ta høyde for at løsmassene er 
avsatt i utlike tidsepoker, slik at det under marin grense sannsynligvis er avsatt marin leire under 
morenematerialet. Grunnundersøkelser i tilgrensende planområde ble det påvist leire under 
myr/morene, selv om det var relativt liten dybde ned til fjell. Det befinner seg 15-20 meter dype 
raviner 100-150 meter øst for planområdet, så NVE mener at faren for krikkleireskred 
(områdestablitet) ikke er godt nok dokumentert, jf. byggteknisk forskrift 
(TEK17) § 7-3 – sikkerhet mot skred og NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og 
andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 
 
NVE vil minne om at den reelle faren for kvikkleireskred skal avklares senest på 
reguleringsplannivå. NVE anbefaler at nødvendige geotekniske vurderinger blr gjennomført i 
tråd med NVEs veileder 7/2014. VI viser i den forbindelse til NVEs retningslinjer 2/2011 – 
Flaum- og skredfare i arealplanar.  
 
NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: 
 
- Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift 
(TEK 17) § 7-2 og NVEs veileder 2/2011. 
- Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk   
forskrift (TEK 17) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. 



 
For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at sikkerhet mot flom og 
kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og 
NVEs veileder 7/2014 ligger tilgjengelig på www.nve.no/arealplan. Ved behov bidrar vi gjerne 
med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. 
Forslagstillers kommentar 
Uttalelsen og innsigelsen er behørig behandlet og gjennomgått i tidligere korrespondanse. Kort 
oppsummert bygger opprinnelig uttalelse på at kommunen dessverre ikke sendte flomanalysen 
som var utarbeidet til NVE, de har derfor lagt feil forutsetninger til grunn for sin første uttalelse. 
Dette er senere korrigert. 
 
Sweco har senere revidert sin flomanalyse og tatt med et større nedslagsfelt. Klimapåslaget er 
også endret fra 20 % til 50 % slik at flomsikkerheten nå er enda større enn ved opprinnelig 
planforslag. 
 
NVEs innsigelse gjaldt også områdestabilitet/sikkerhet mot kvikkleireskred. Dette ble 
dokumentert av oss med fotografier som viser at hele området ligger på berggrunn. 
 
Innsigelsen fra NVE er nå trukket. 
 
NVE anbefaler at BF3 tas ut av planen som boligformål. 
BF3 er regulert til boligformål i den opprinnelige planen, og er en privat eiendom som ikke eies 
av forslagsstiller. Det er påvist at kulverten under fv. 427 har mer enn stor nok kapasitet til å ta 
unna flomvann slik at uttalelsen om eiendommens betydning som viktig strømningsareal i en 
flomsituasjon synes å være mindre relevant. Forslagsstiller ønsker ikke å endre arealformålet for 
BF3. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer nå at situasjonen rundt overvann fra normalt og ekstremvær er ivaretatt i 
revidert flomanalyse og nye reguleringsbestemmelser som stiller strengere krav i til utbygger 
om at klimafaktor på 1,5 ved dimensjonering skal benyttes for 200 års flom og ekstremvær. 
Videre vurderer rådmannen at bekken ivaretas ved at det kun tillates erosjonsikring med 
skånsomme tiltak.  
 
Rådmannen vurderer at framlagt dokumentasjonen om flomvurdering for 200 års flom med 50 
% klimapåslag er tilstrekkelig, og at situasjonen vedrørende 200 års flom og ekstremvær nå er 
belyst og sikret gjennom foreslåtte endinger til bestemmelser vedrørende dette.  
 
Vedrørende terrengheving vurderer rådmannen at TEK17 § 7-1 annet ledd, der det fremgår at 
tilstøtende terreng gis tilfredsstillende sikkerhet mot naturpåkjenninger skal gjøres gjeldende for 
området og at dette tas inn i ny bestemmelsene til planen.  
 
Rådmannen vurderer at NVE nå har trukket sin innsigelse og at den dokumentasjonen som nå 
foreligger vedrørende geoteknikk, og sikkerhet mot flom og kvikkleire nå er tilstrekkelig, samt 
at foreslåtte endringer og nye bestemmelser vil sikre at det blir ivaretatt.   

 
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING, brev datert: 13.12.2017 
Innspill til: Varsel om høring av detaljregulering for Bekkeberget Hage  
 
Vi viser til brev datert 23.10.2017 vedrørende ovennevnte sak.  
 
ROAF bekrefter å ha vært involvert i planlegging av renovasjon for dette området. 
 



Forslagstillers kommentar:  
Romerike avfallsforedling har ingen merknader til høringsforslaget. 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen vurderer at det skal utarbeides en helhetlig plan for renovasjonsløsningen i 
planområdet, og anbefaler en reguleringsbestemmelse for dette: 
 
«Det skal utarbeides en helhetlig plan for renovasjonsløsningen i planområdet. 
Renovasjonsløsningen skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for disse 
arbeidene kan gis»  

 
NABOER: 
Kristin og Jon B Borgaard, Mads Olav Hveem, Per Ivar Hveem, brev datert 11.12.2017 
Høringsuttalelse til reguleringsplan for Bekkeberget hage 
Vi viser til Masterplan Åsen og administrasjonens anbefaling om mulig fremtidig utbygging 
nord for dagens boligfelt på Bekkeberget. Vi sikter til området på 55/1 og 55/15, som også har 
blitt presentert som Gistifjellet i møter m bygdaspolitikere, og som har fått en positiv 
mottakelse. 
 
Vi oppfordrer til at man tenker helhetlig om områdene nær Bekkeberget, og tar høyde for 
fremtidig behov for atkomst til barnehage og Veståsen skole. Det vil være i alles interesse at det 
sikres «gjennomgang» fra nye områder på 55/1 og 55/15 langs traséer som naturlig vil bli brukt. 
Det er svært viktig at dette området har adkomstmuligheter som ligger der folk faktisk vil gå. 
 
Vi sikter til feks fremtidig bruk av Gamle Fjellvegen, som ligger i en trasé det er naturlig å 
bruke, samt at det også bør settes av plass gjennom andre traseer lengre vest. Vi ønsker at 
kommunen også vurderer å sette av plass til en slik gjennomgang gjennom området som 
reguleres som Bekkeberget Hage. 
 
Det vises til tidligere innspill om samme tema, fra ØRP, på vegne av Hveem 29. november 
2001, og fra Borgaard 30. desember 2016. 
 
Forslagstiller kommentar 
«Vi mener at istedenfor å tilrettelegges for trafikk fra disse store nye feltene gjennom 
planområdet bør trafikken fra disse feltene heller ledes ned mot fylkesveien og det bør anlegges 
gang og sykkelvei videre i samsvar med detaljreguleringen for Gistirabben. Det er neppe 
ønskelig for eksisterende beboerne i gamle Fjellvegen å få ytterligere trafikk forbi sine 
eiendommer, og med så store arealer som Gnr 55 Bnr 15 og 55 en representerer må man 
forvente at den vil kunne bli temmelig stor.»  
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at trase fra Gamle Fjellvegen om til skogområdene i Gnr/bnr 55/1 skal 
opprettholdes da dette er en trase for å ta ut tømmer i området.  
 
Vedrørende Gnr/bnr 55/15 vurderer rådmannen at det er for tidlig å si noe om dette, da 
kommuneplanen er til rullering å områdene det her er snakk om først må avsettes som 
framtidige boligområder i kommuneplanen om de er aktuelle områder for framtidig utbygging.  
Hege Brathen og Bent Henni, brev dater 12.12.2017 
Kommentar til Detaljregulering av Bekkeberget Hage 
 
Høyder: Innsigelse mot planlagt mønehøyde 9m 
 
I detaljplan – Pkt: 4.2 Boliger – konsentrert småhusbebyggelse (BK4- BK&) 
Står følgende:  



 
Tredje og fjerde ledd: 
Bebyggelse kan ha valgfri takform, men innenfor hver felt skal takform være lik og øvrig 
harmonere med øvrig bebyggelse innenfor feltene BK4 – BK6. 
Tillat mønehøyde 9,0 m, tillatt gesimshøyde 8,0 m I tilfeller der ark/kvist blir avgjørende for 
fastsettelsen av byggets gesimshøyde tillates gesimshøyde 9,0 m. 
 
Hentet fra reguleringsplan Teietunet 
§ 4.2 Plassering og høyder a) Konsentrert småhusbebyggelse skal plasseres innefor angittet 
byggegrenser og tillates bygget i 2 etasjer, i henhold til følgende gesimshøyder: Felt BK_1 kan 
ha en maks gesimshøyde på c+ 205.2m osv. 
 
Kommunen har i sitt saksframlegg vurdert det slik: 
Estetikk slik det er vist i perspektivsnitt og illustrasjoner mener rådmannen at planforslaget er 
godt tilpasset strøkets karakter. Formen på rekkehusene på Teietunet er gjentatt og høyer 
volumer på bebyggelsen er tilpasset eksiterende eneboliger som grenser til planområdet. 
Det er satt krav til at bebyggelse og anlegg samt uteområder skal utformes slik at planområdet 
fremstår med helhetlig preg, Dette medfører noe skjønn ved byggesak, hvor byggesøknader vil 
bli vurder i forhold til eksisterende bebyggelse og innbydes i planområdet. Det er ikke satt krav 
til takform, men maksimum mønehøyden bør ikke overskrides da den er godt tilpasset 
eksisterende bygningsmasse.  
 
Kommentar / innsigelse: 
«I de nye bestemmelse er lagt opp til valgfri tak form og 9m på møne og opp til 8 til 9 på 
gesims uten krav til maks etg antall. Men eksisterende bebyggelse opprettholder mønhøyder 8m 
og 6m gesims, samt skråtak. 
 
9 meter på møne vil dermed gi mulighet til 3 etasjer dersom bygget får flatt tak. 
 
Omliggende bebyggelse er 1 og 2 etg.   
 
Formen på den nye bebyggelsen er gjentatt fra Teietunet, men høyder er ikke gjentatt og ikke 
godt tilpasset da øvrige bebyggelse er i 1-2 etg. Kan ikke se hvordan 9m mønehøyde er godt 
tilpasset. 
Ref til at på Teietunet er det spesifisert i reguleringsplan at bebyggelsen kun tillates bygget i 2 
etg.  
 
Vi forventer at reguleringsbestemmelsene for Bekkeberget hage endres til samme ordlyd som 
for Teietunet når det kommer til etasje antall. 
Vil heller be om at planbestemmelser fra Teietunet videreføres også her. Det høyder angitt i 
kotehøyder og med maks 2 etasjer. Dette vil gi et bedre helhetsinntrykk for hele området, både 
mot Teietunet og mot den eksisterende bebyggelsen. 
 
200 års flom og sikring av bekken. 
For oss som bor nedstrøms så er det med regulering av vannføringen i bekken viktig. Vi har 
bodd i Gamle Fjellvegen 2 siden 1 september 2012 og opplever at det eroderes mer og mer inn 
på vår eiendom, og da i særdeleshet fra hjørne på hus og bak garasje. Vi har tidligere vært i 
kontakt med NVE ang å eventuelt få lagt deler av bekken i rør der det eroderes mest, men dette 
var ikke i tråd med kommuneplan bestemmelser eller med retningslinje gitt av NVE. Vi har ikke 
formelt omsøkt et slik tiltak på nåværende tidspunkt. Vi har gjort flere forsøk på å få noen med 
kompetanse til å komme å se på bekken og problemet for å komme til en fornuftig løsning på 
erosjonsproblematikken vi opplever. 



  
I uttalelsen fra NVE ble det lagt til grunn at retningslinjer NVE 2/2011 skulle tas til etterretning. 
Å lage sikkerhetssone for 200m flom inn på vår eiendom uten å påta seg noe former for 
erosjonssikring eller konsekvens utredning kan vi ikke se at er å ivareta noe som helst. Nå har 
Teietunet blitt bygget ut og nå også Bekkeberget hage, dvs veldig mange kubikkmeter med 
naturlig fordrøyning uten at noen har foretatt en grundig konsekvensutredning av hva dette har å 
si for grunnvannsnivået i området, bekkeløpet og vannstand nedstrøms.  
Vil tro dette kanskje hadde blitt utført dersom det var snakk om en del flere eiendommer enn 
vår. Vi kan ikke se at våre interesser er i varetatt eller at noen har sett på hvilke problemer 
vannføringen i bekken har for vår eiendom. 
 
Med sikkerhetssone for 200 års flom vi får restriksjoner på hva vi kan gjøre innenfor denne 
sonen i fremtiden. Vårt forsikringsselskap vil ikke være ansvarlig dersom noe skjer med 
garasjen slik den står i dag. Fare man er klar over skal man gjøre tiltak mot og erosjon har 
pågått over tid gir ikke rett til naturskade erstatning dersom det viser seg at bekken og 
grunnvannet undergraver garasjen. 
 
Ingen kommer heller til å si at bygging oppstrøms er medvirkende årsak til økt vannmengde i 
bekken eller er årsak til øking i erosjon. 
 
Som NVE skrev så var 2015 et år med vannstand lik 200 års flom i Buvannet og dette merket vi 
godt på bakken. Økning i nedbørsmengder sammen med stadig ny fjerning av vegetasjon, 
fjerning av myrer og naturlig fordrøynings basseng vil kunne gi ytterligere økt grunnvann og 
øke vannføring nedstrøms. 
 
Vi er opptatt av at der foretas erosjonssikring av bekken helt ned til Fjellvegen nettopp for å 
begrense de eventuelle skader ytterligere økning av vannføring i bekken og øking i 
grunnvannsnivået vil gi.  
 
Forslagstiller kommentar: 
Bråten og Hennie er også med på uttalelsene fra beboerne samlet deres kommentarer om etasje 
byggehøyde etc kommentert der. Når det gjelder flom og vannføring i bekken er det feil at det 
ikke er foretatt noen analyse av konsekvenser og tiltak. Ny bebyggelse og avrenningsforhold er 
beregnet og utføres slik at utbygging ikke skal gi noen endring eller forverring av forholdene 
nedstrøms i bekken. Forholdene er i dag slik at det forekommer en svak grad av erosjon på 
54/37. Det ville det fortsette å gjøre også uten at det ble gjort noen endringer i planområdet. 
Løsningen er derfor i begge tilfeller å sørge for at bredden erosjonssikres. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse vedrørende høyder 
og volum for å bidra til å skape et helhetlig inntrykk av Teietunet og Bekkeberget hage. 
Rådmannen vurderer det som viktig at man får et helhetlig inntrykk. Vedrørende takform, 
mønehøyde og gesimshøyde vurderer rådmannen at dette skal tilpasses Teietunets dimensjoner. 
Rådmannen vurderer at det skal tas inn justerte bestemmelser vedrørende takform, mønehøyde 
og gesimshøyde.  
 
Rådmannen vurderer at bestemmelsene skal tilpasses på best mulig måte vedrørende dimejoner 
som høyder, volum, takform og etasjer. 
 
Vedrørende flom vurderer rådmannen at med nye bestemmelser i forhold til NVE sin innsigelse 
at dette ivaretar erosjonsfaren i området, ved at bekken erosjon sikres.    
 
Beboere i Gamle Fjellvegen 1,2,3,4,5,8, brev datert 13.12.2017 



Beboerne i Gamle Fjellvegen 
Merknader og kommentarer på detaljregulering for Bekkeberget Hage 
 
Følgende er en tilbakemelding fra beboere i Gamle Fjellvegen 1, 2, 3, 4, 5, 8 på mottatt 
detaljregulering for Bekkeberget Hage. 
 
Gamle Fjellvegen er ei lita grend nedenfor Teiefjellet og Teietunet. Vår lille grend består i dag 
av 7 eneboliger med tilhørende tomter og ble først utviklet på 60-tallet. Noen av husene er av 
nyere dato enn dette. 
Samtlige av eneboligene er en eller to etasjes hus med husholdninger på mellom 1 og 5 
personer. 
 
Tidligere eier av Gamle Fjellvegen 6 var så heldig å eie et stort areal som del av tomten dennes 
enebolig sto på. Dette arealet ble regulert til eneboligformål - noe som er helt i tråd med resten 
av den lille grenda som Gamle Fjellvegen er. Samtlige beboere i Gamle Fjellvegen var naturlig 
nok innstilt på at det skulle skje en utbygning av arealet mellom Gamle Fjellvegen og Teietunet 
– alle var klar over reguleringsplanen som tilsa at de kunne bli oppført 4 – 5 nye eneboliger. 
 
Når beboerne i Gamle Fjellvegen nå mottar forslag til detaljregulering for ”Bekkeberget Hage, 
Gnr/bnr 54/31 m. fl.” ser vi at det i svært liten grad er tatt hensyn til eksisterende eiere og 
beboere i Gamle Fjellvegen. Beboerne i Gamle Fjellvegen sendte inn kommentarer til Ing. 
Quamme AS sommer/høst 2016 der vi oppfordret til en regulering som var så nær opp mot 
eksiterende regulering av området som mulig. En fortetning av området er naturlig nok 
uunngåelig, men den planlagte bygningsmassen (18 – 19 boenheter) betyr en vesentlig 
fortetning og mangedobling av antall boenheter og beboere i det som er en naturlig avgrenset 
del av Bekkeberget. Teietunet er nylig oppført, men med bekken og vegetasjonen langs denne 
så er allikevel området Gamle Fjellvegen naturlig avgrenset fra resten av Bekkeberget. Med de 
reguleringsplaner som nå foreligger vil dette endre seg vesentlig. 
 
Beboerne i Gamle Fjellvegen mener fortsatt at den opprinnelige reguleringsplanen med 4 – 5 
eneboliger ville være vesentlig bedre for det totale bomiljøet i området. Om så ikke blir tatt til 
følge mener beboerne at kommunen må, gjennom den reviderte reguleringsplanen, tilrettelegge 
slik at de negative konsekvensene for eksisterende beboere blir så liten som mulig. Basert på 
mottatt høringsutkast til ”Detaljregulering for Bekkeberget Hage, Gnr/Bnr 54/31 m.fl.” har 
beboerne i Gamle Fjellvegen følgende tilbakemeldinger: 
 
1)Heving av terrenget holdes på et minimum slik at eksisterende boliger ikke blir liggende 
lavere enn nivå på nytt felt. Med boenheter på flere etasjer på nytt felt vil eksisterende boliger 
bli ”sperret inne” av enheter med vesentlig høyere møne/gesimshøyde. 
 
2)Reguleringsplanen må tydeliggjøre at det ikke skal bygges boenheter med mer enn to 
boligetasjer. Dette er i tråd med tilsvarende bygg i nærområdet (Teietunet, Myrullvegen) 
 
3)Reguleringsplanens punkt 6.1: Vegetasjonsskjerm (f_G1). Beboerne i Gamle Fjellvegen 
mener at denne vegetasjonsskjermen må utvides mot vest inn mot grense til Teietunet. 
 
4)Punkt om avstenging av Gamle Fjellvegen i 8.3 flyttes til punkt 8.2. Dvs. at det opparbeides 
nødvendig infrastruktur inkl. veier før igangsettelsestillatelse gis slik at gjennomkjøringssperre 
til Gamle Fjellvegen kan etableres før bygging starter. Det er flere barn i Gamle Fjellvegen 
(som er en privat vei) og trafikk fra anleggsmaskiner vil medføre økt risiko for at ulykker kan 
inntreffe og ønskes ikke. 
Forslagstiller kommentar: 



Felles uttalelse fra beboere i Gamle Fjellvegen 1, 2, 3, 4, 5, 8. 
 

1. Området vil tilpasses terrengmessig i forhold til omkringliggende omgivelser. Normal 
gesimshøyde etter bestemmelser i plan og bygningsloven er lagt til grunn for forslaget. 
Vi kan ikke se at det tilfelle at noen vil bli sperret inne av ny bebyggelse som også er 
trukket lenger unna naboeiendommer og bolighus enn det hadde vært mulig å gjøre. 
 
2. Regulert høyder på bebyggelse er tilstrekkelig begrensning av byggehøyder. 
Bestemmelser om etasjeantall er unødvendig 
 
3. Vi har lagt inn en vegetasjonsskjerm langs hele eiendomsgrensen mot Gamle 
Fjellvegen og inn langs atkomsten til BF1. 
 
4. Feltet vil bli bygget etappevis etter hvert som boligene selges. Punktet om 
ferdigstilling av atkomstvei må derfor stå som det gjør under pkt 8.3. 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vurderer at bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse vedrørende høyder 
og volum for å bidra til å skape et helhetlig inntrykk av Teietunet og Bekkeberget hage. 
Rådmannen vurderer det som viktig at man får et helhetlig inntrykk. Vedrørende takform, 
mønehøyde og gesimshøyde vurderer rådmannen at dette skal tilpasses Teietunets dimensjoner. 
Rådmannen vurderer at det skal tas inn justerte bestemmelser vedrørende takform, mønehøyde 
og gesimshøyde. 
 
Rådmannen vurderer at bestemmelsene skal tilpasses på best mulig måte vedrørende dimejoner 
som høyder, volum, takform og etasjer. 
 

 
Per Frey, brev dater: 07.12.2017 
Merknad/innspill til detaljregulering Bekkeberget hage 
 
Den gamle adkomsten (sti-tømmerveg) mellom Bekkeberget boligområdet og Gamle fjellvegen 
bør opprettholdes. Det er nødvendig med denne gangforbindelsen for å opprettholde en praktisk 
og grei adkomst mellom Bekkeberget boligområdet og Gamle fjellvegen til turområdet i 
Nordfjellet. Adkomsten er avmerket med rød strek på vedlagte plankopi. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Vi har ingen motforestillinger mot å legge inn gangforbindelsen slik Frey foreslår hvis det er 
ønskelig. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen vurderer at dette kan være positivt og ber om forslagstiller legger inn denne 
gangforbindelsen i planen.  

 


