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Vedlegg 
1 Utkast til planprogram for revidering av områdeplan for Ask 
 
Utrykte vedlegg:  
 

Saken gjelder/sammendrag: 
Gjennom detaljreguleringer i Ask har kommunen erkjent et behov for revidering av 
områdeplanen for Ask, slik at intensjonen og forventningene til utvikling av Ask opprettholdes.  
 
Vedlagt ligger utkast til planprogram for ny og revidert områdeplan for Ask. Planprogrammet 
åpner for mulighet for vesentlige endringer i planlagt utbyggingsstruktur, samt mulige endringer 
i utnyttelse og byggehøyde innenfor enkelte delfelt.   
 
Oppstart av regulering varsles samtidig med at planprogrammet legges ut på offentlig høring i 
tråd med plan- og bygningsloven § Planprogrammet vil være styrende for kommunen i den 
videre planprosessen. 
Rådmannens forslag til innstilling Gjerdrum kommune varsler oppstart av planprosess for ny 
og revidert områdeplan for Ask. Samtidig legges utkast til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 
 
Frits Arne Eriksen  
 
Saksopplysninger: 
Denne saken gjelder varsling av oppstart av planprosessen, og førstegangsbehandling av 
planprogrammet for denne planprosessen. Planprogrammet danne føringer for planarbeidet, og 



hvilke målsettinger som skal gjelder for planprosessen. I denne planprosessen er det rådmannens 
intensjon å bevare en del av de viktige forholdene i nåværende plan for Ask, samt å justere 
planen for å ivareta nye utfordringer som har oppstått. Som det fremgår av utkast til 
planprogram, så vil planprossessen i all hovedsak omfatte de problemstillingene som er 
identifisert og omtalt i planprogrammet. Utarbeidelse av ny områdeplan for Ask vil i det 
vesentligste innebære en justering av gjeldende områdeplan. 
 
 
Konklusjon: 
Utkast til planprogram legges ut på offentlig høring i 6 uker.  
Det varsles samtidig oppstart av områderegulering for Ask. 
 
Særutskrift sendes: 
 
Saksbehandler 
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.11.2012 . 
Enstemmig vedtak 

1. Gjerdrum kommunestyre fastsetter Planprogrammet for Områdeplan for Ask sentrum 
slik det er utformet i høringsforslaget. 

2. I det videre planarbeid vektlegges god dialog med alle interessenter. 
3. Arealutnyttelse og parkeringsnormer må fastsettes for alle delområder og formål som 

inngår i planområdet. 
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4. Gjerdrum kommune har ansvar for at det blir framskaffet en trafikkanalyse som viser 
de samlede trafikale konsekvenser av tiltak som følge av planen. 

5. Rådmannens oppsummering av høringsrunden – med tilhørende vurderinger- følger 
saken i den videre behandling. 

6. Kommunestyrets vedtak gjengis i det fastsatte planprogrammet. 
7. Anleggsplan for idrett- og friluftsliv tas inn i milepælsplanen for den delen som 

berører områdeplan Ask. 

 

Bakgrunn for planarbeidet 
Hovedformålet med områdeplan for Ask fremgår av planbeskrivelsen vedtatt 23.05.2015 var:  
 «Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og kommunesenter 
med respekt for stedets historie og karakter. Kontakten mellom tettstedet og kulturlandskapet 
opprettholdes og styrkes. Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer og et økt 
handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i 
bygdesenteret.» 
Gjennom detaljregulering av enkelte delfelt innenfor områdeplan for Ask, er det avdekket et 
behov for å revidere områdeplanen og områdeplanens bestemmelser for å oppnå en 
bærekraftig og hensiktsmessig utvikling av tettstedet, i tråd med planens formål. 
 

Status per 01.01.2019 
Per 01.01.2019 er totalt fire delfelt innenfor områdeplanen detaljregulert, og disse fire 
områdene er per i dag under utvikling. Et femte delfelt er under regulering. 

Vestvang 
Detaljplanen for Vestvang ble vedtatt 23.05.2015, i samme møte som områdeplanen for Ask. 
Detaljplanen omfatter tre delfelt. Delfelt 1 (Vestvang 1) er ferdigstilt, og det er gitt 
rammetillatelse for delfelt 2. I henhold til planbeskrivelsen er det anslått at det skal oppføres 
totalt ca 210 boliger innenfor dette planområdet. Dette er basert på en antatt boligstørrelse på 
100 m2 og er ikke avstemt tilstrekkelige med utnyttelsesgrad og byggehøyde i 
reguleringsbestemmelsene. Ettersom antall boliger innenfor delfelt 1 og 2 til sammen vil bli 
195 boliger, er det nærliggende at dette estimatet vil overskrides betraktelig når delfelt 3 
utvikles.  

Skjønhaugtunet 
Planområdet Skjønhaugtunet er i dag under utbygging i tråd med detaljregulering vedtatt 
14.03..2018. Detaljplanen åpner for oppføring av fire blokker i fem etasjser, hvorav to blokker 
har næring i første etasje. Totalt skal det oppføres 135 boliger innenfor område.  
 

Askhøgda 
Detaljregulering for Askhøgda ble vedtatt 25.10.2017. Planen legger opp til oppføring av 205 
boliger innenfor planområdet. Det er gitt rammetillatelse for byggetrinn 1 av 2 i planområdet. 
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Brådalsgutua 14 
Dette er et mindre planområde hvor detaljplanen ble vedtatt 07.06.2014. Planen åpner for 
utvidelse og ombygging av et eksisterende bygg for til sammen 14 boenheter. 
 

Fjellgrinda 
Dette planområdet er under regulering p.t. Dialog med forslagstiller tilsier at området vil 
utbygges med ca 60 boenheter av typen konsentrert småhusbebyggelse. 
 

Avgrensning av planprosessen 
Intensjonene med denne planprosessen er ikke å utarbeide en helt ny områdeplan for Ask, 
men å foreta enkelte revideringer for å sørge for at utvikling av Ask er i tråd med kommunens 
intensjon. Avgrensning av planprosessen innebærer en del utredningsarbeidet som er gjort 
tidligere kan gjenbrukes.. 
 
I den følgende fremkommer det problemstillinger må avklares i planprosessen. Utover dette, 
er intensjonen at den gjeldende planen videreføres uten særlige endringer.  
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Identifiserte revideringsbehov 
 

Utvikling av kvartalstrukturen – flytting av Gjerdrum barneskole 
I planbeskrivelse til områdeplan for Ask fremgår det følgende: «Realisering av plansmien og 
oppfølging av kommuneplanen innebærer at Gjerdrum barneskole skal flyttes i 2016.» 
Per i dag er det ikke satt av midler i kommunens sjuårige investeringsplan til å bygge ny 
barneskole i Ask. De investeringene som imidlertid er tatt inn i investeringsplanen innebærer 
en økonomisk utvikling over tid som tilsier det ikke vil være økonomisk handlingsrom til å 
bygge ny barneskole i overskuelig fremtid, med mindre kommunen får betydelig økt inntekt 
eller kapital. Kapasitetsvurdering av kommunens sosiale infrastruktur tilsier at det vil være 
andre investeringsbehov som vil måtte prioriteres foran ny barneskole i Ask, med mindre 
kommunen får økt inntekt eller kapital 
Kvartalstrukturen i sentrum, slik det er skissert i vedtatt områdeplan for Ask, er delvis endret 
av detaljplan for Skjønhaugtunet. Kommunen fått levert en ekstern verdivurdering av de 
resterende eiendommene innenfor kvartalstrukturen, som et ledd i en prosess for å få disse 
eiendommene realisert i tråd med planen. I denne prosessen er det konstatert følgende: 
 
Områdeplan for Ask innebærer at oppdelingen av området i kvartaler ikke tar hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Gjerdrum barneskole dekker en stor del av kvartalstrukturen, og 
deler av de regulerte gatene i kvartalstrukturen er plassert der hvor dagens skolebygg ligger. 
Uten en plan for flytting av Gjerdrum barneskole, kan kommunen heller ikke forvente å selge 
kommunale eiendommer i kvartalstrukturen til markedsverdi, fordi manglende plan for 
flytting av barneskolen vil utgjøre en betydelig usikkerhet for en eventuell utbygger. 
 
En revidering av områdeplan for Ask bør innebære en revurdering av kvartalstrukturen slik 
den fremstår i vedtatt områdeplan for Ask. En mulig løsning er det planlagte gatenettet 
justeres slik at en del kvartaler kan utvikles uten at Gjerdrum barneskole rives/flyttes. Dersom 
kvartalstrukturen beholdes slik den er i gjeldende områdeplan for Ask, bør det legges en klar 
økonomisk plan for hvordan intensjonen om flytting av Gjerdrum barneskole kan realiseres 
innen rimelig tid.  
 
En revidering av områdeplanen som åpner for at deler av kvartalstrukturen kan utvikles uten 
at Gjerdrum barneskole flyttes først, innebærer ikke at barneskolen ikke kan flyttes på et 
senere tidspunkt dersom kommunens økonomiske situasjon og/eller investeringsplan endres. 
 

Kulturhuskvartalet 
Eiendommene Raumergården, og Asktorvet 1 (gamle Coop-bygget) er i dagens områdeplan 
satt av til sentrumsbebyggelse. Grunneierne har kontaktet kommunen med det formål å starte 
opp regulering av eiendommen. I vedtak av 06.06.2018 vedtok kommunestyret at disse 
eiendommene skulle inngå en felles plan for Gjerdrum kulturhus og tilgrensende eiendommer.  
Det ble gjennomført en mulighetsstudie for område som skissere tre forskjellige løsninger for 
området. Fire grunneiendommer som er inkludert i mulighetstudien, ligger utenfor 
områdeplan for Ask. I revideringen av områdeplanen bør planavgrensningen justeres til å 
inkludere alle eiendommene som er inkludert i mulighetsstudien. Spesifikt gjelder det 
grunneiendommene som ligger øst for kulturhuset, sør for vegen Askhøgda. 
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Revideringen av områdeplanen bør angi en overordnet plan for utvikling av dette 
sentrumsområdet, inkludert kulturhuset, slik at området får en god og helhetlig utvikling. I 
gjeldende områdeplan for Ask, er det innenfor dette området vurdert et potensiale for 80 
boenheter. Dette er basert på en antatt boligstørrelse på 100 m2 og er ikke avstemt 
tilstrekkelige med utnyttelsesgrad og byggehøyde i reguleringsbestemmelsene. Per i dag er 
området Askhøgda under realisering og her alene er det planlagt 204 boenheter. Det reelle 
utbyggingspotensialet for Kulturhuskvartalet bør utredes. Et annet viktig element som bør 
vurderes ved revidering av dette området, er en større innfartsparkering under bakken, slik at 
man tar høyde for økt aktivitet i sentrum og legger til rette for muligheten til å benytte 
kollektivt reisemiddel og ha et sentrum med mindre biler og trafikk.    
 
Ønsket utvikling på Kulturhuskvartalet bør ses i sammenheng med utvikling av 
kvartalstrukturen 

Utnyttelsesgrad og antall boenheter per delfelt 
I planbeskrivelsen til områdeplan for Ask er det stipulert et visst antall nye boliger per delfelt. 
Erfaringene med vedtatte detaljplaner innenfor områdeplanen, samt de byggehøyder og 
utnyttelsesgrader som fremgår av planbestemmelsene, tilsier at anslaget er vesentlig for lavt. 
Selv om vedtatte detaljreguleringsplaner har et høyere antall boenheter enn det som er 
forutsatt i områdeplanen, er den faktiske utnyttelsesgraden likevel betraktelig lavere enn det 
som områdeplanen åpner for.  
 
For en rekke felles infrastrukturtiltak innenfor planområdet er det inngått avtaler med 
utbyggere, hvor utbyggere forplikter seg til å finansiere infrastrukturtiltakene mot at 
kommunen gjennomfører den faktiske byggingene av infrastrukturen. Hvert delfelts 
økonomiske bidrag inn i dette prosjektet er beregnet ut fra tillatt utnyttelsesgrad i 
områdeplanen. Detaljreguleringene innenfor områdeplanen viser at utbyggingen ikke kommer 
opp i den utnyttelsesgraden som områdeplanen forutsetter, og det er en risiko for at 
kommunen ikke vil kunne motta tilstrekkelig anleggsbidrag til å gjennomføre alle 
infrastrukturtiltak som planlagt. De faktiske kostnadene for infrastrukturtilakene har så langt 
ligget lavere enn de beregnede bidragene. 
 
I revideringen av områdeplanen for Ask bør det gjøres en ny og mer konkret beregning av 
utbyggingspotensialet innenfor hvert delfelt. Denne beregningen vil gi grunnlag for en 
prinsipiell beslutning om tillatt utnyttelsesgrad og byggehøyde skal beholdes slik fremgår av 
dagens områdeplan, eller om kommunens skal justere utnyttelsesgrad og byggehøyder for 
enkelte delfelt. Kommunen kan også vurdere å ta inn en reguleringsbestemmelse om hvor 
mange boenheter som tillates innenfor hvert delområde. Hva som er bærekraftig utvikling for 
Ask og Gjerdrum bør ligge til grunn for denne beslutningen. Det er et viktig poeng at 
grunneiendommene som omfattes av disse delfeltene har fått en planinitiert verdiøkning 
gjennom områdeplan for Ask, samt at utbyggingspotensialet som ligger i dagens plan også 
danner grunnlag for beregning av anleggsbidrag til felles infrastrukturtiltak (FIAS). Eventuell 
nedjustering av utnyttelsegrad og byggehøyder innenfor det enkelt delfelt i områdeplanen bør 
utredes. Virksomhet for tekniske tjenester, som i dette tilfellet ivaretar kommunens 
eierinteresser, vil utrede dette i eget innspill til revidering av planbestemmelsene. 
 

Trafikale løsninger i Ask – Fv 120 
Trafikkanalysen som lå til grunn for områdeplan for Ask, tar utgangspunkt i at Gjerdrum 
barneskole skal flyttes. Trafikkanalysen tar også utgangspunkt i det stipulerte antall boliger 
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som fremgår av planbeskrivelsen til vedtatt områdeplan for Ask. Som de forutgående 
punktene viser, ligger det per i dag ingen konkret plan for bygging av ny barneskole i Ask, og 
det stipulerte antall boliger i områdeplan for Ask er lavt satt. Ser man på de eksisterende 
prosjektene som er under opparbeidelse, og antar at dette vil medbringe minimum 1 bil pr 
boenhet, og at hver boenhet kan genere 3 til 4 turer med bil per dag, vil det fort bli en 
betydelig økning av trafikken i Ask sentrum. På bakgrunn av dette bør det gjennomføres nye 
trafikkanalyser, som også tar høyde for at Gjerdrum barneskole kan bli liggende med dagens 
plassering og som viser hvordan utfordringen med økt trafikk og skolevei løses.  
 
En del av trafikken gjennom Ask generes av pendlertrafikk fra Nannestad. Det er grunn til å 
tro at denne pendlertrafikken vil benytte samme kjøremøster som i dag, selv om KV1, KV2 
og KV3 etableres som omkjøringsvei utenom Ask sentrum. I forslag til kommuneplan for 
Nannestad er det lagt opp til en vesentlig utbygging i tettstedene Holter, Eltonåsen, og 
Åsgreina som generer mye av denne pendlertrafikken i dag.   En foreløpig vurdering er at 
reduksjonen av biltrafikk fra åsen på den nye omkjøringsveien, vil erstattes av økt biltrafikk 
fra nye boliger i sentrum og økt pendlertrafikk fra Nannestad.  
 
Det må avklares i en trafikkanalyse hvorvidt de planlagte tiltakene langs fv. 120 i tilstrekkelig 
grad hensyntar myke trafikanter, og særlig i forhold til kravene til sikker skoleveg. Dette vil 
ytterligere aktualiseres dersom Gjerdrum barneskole ikke skal flyttes. 

Infrastruktur- rekkefølgekrav 
En del av nødvendige infrastrukturtiltak innenfor områdeplanen skal finansieres via 
anleggsbidrag fra utbygger (FIAS-prosjektet). Modellen som er benyttet for dette innebærer at 
hvert delfelt bidrar med en forholdsmessig andel for hvert tiltak, avhengig av hvor viktig det 
enkelte infrastrukturtiltaket er for det enkelte delfelt. Det økonomiske bidraget fra hvert 
utbyggingsfelt er beregnet ut fra forventet utnyttelse. 
 
 
Beregnet økonomisk bidrag er basert på en forventet utnytting av hvert delfelt. 
Detaljreguleringene som er gjennomført så langt viser at det er uforutsigbart hvor høy 
utnyttelse det enkelte delfelt får. 
 
I revidering av områdeplanen bør de enkelte infrastrukturtiltak knyttes som rekkefølgekrav til 
det enkelte delfelt. Plan- og bygningsloven åpner for at det også kan kreves anleggsbidrag til 
bygging av annet enn infrastruktur, f.eks. kulturbygg og idrettsanlegg. Kommunen bør i 
revidering av områdeplanen vurdere om oppføring av slike bygg bør inngå som 
rekkefølgekrav, slik at kommunen kan kreve at slike tiltak helt eller delvis finansieres 
gjennom anleggsbidrag. 
 

Infrastruktur – veg, vann og avløp 
 
I områdeplan for Ask er det kun gjort overflatiske vurderinger av den eksisterende 
kommunale infrastrukturen for vann, avløp, overvann og slokkevann, og hvilke 
utbedringsbehov som eventuelt vil oppstå som følge av utbygging av det enkelte delfelt. 
 
I arbeidet med revidering av områdeplanen for Ask, bør det utredes konkrete tiltak for å sikre 
kapasiteten på det kommunale VA-nettet må utbedres, og dette bør innarbeides som 
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rekkefølgekrav for de delfelt som utløser behovet for opparbeidelse av nye kommunale VA-
anlegg. Finansiering av disse tiltakene bør inngå i utbyggingsavtaler.  
 
Detaljreguleringer som er gjennomført sålangt viser at det er behov for overordnede VA-
planer som dekker flere utbyggingsområder, f.eks en overordnet VA-plan for 
kvartalstrukturen. Slik overordnede VA-planer må utarbeides før det enkelte delfelt utvikles.  
 
Enkelte veganlegg innenfor områdeplan for Ask kan forventes å bli overtatt av kommunen. 
Dette gjelder da veganlegg som ikke omfattes av FIAS-modellen. I gjeldende områdeplan for 
Ask er det ikke identifisert hvilke veganlegg dette gjelder. I revidering av områdeplan for Ask 
bør det identifiseres hvilke veganlegg som skal overtas av kommunen, og hvilken standard 
disse anleggene skal ha. Oppføring av disse veganleggene bør inn som rekkefølgekrav for de 
delfelt som utløser behovet for opparbeidelse av disse anleggene, og det bør inngås 
utbyggingsavtale om oppføring av disse anleggene og overtagelse av kommunen. Alternativt 
kan disse veganleggene inngå i FIAS 
 
I revideringen av områdeplan for Ask bør det også avklares hvilke anlegg som skal overtas av 
kommunen, både VVA-anlegg, grøntstruktur mm. Dette fremgår ikke klart av dagens 
områdeplan. 
 

Torg mellom Eivenstuen og Vestvang 1 
Ved utbygging av Vestvang I har området mellom Vestvang I og Eivenstuen ikke fått de 
kvaliteter som er ønskelig, i form av et åpent torg som kan fungere som en sosial møteplass 
for beboeren i området og skape et godt rom for opphold. Den trafikale situasjonen inne på 
dette området er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, og uegnet til uteopphold. Området 
består stort sett av asfalterte parkeringsplasser. I de perioder hvor det er mye kunder i 
butikkene i de to byggene, er det ofte kødannelser i avkjørselen ut fra området og inn på fv 
120.Inne i parkeringsområde er det trangt og krevende for manøvrering når der mye trafikk i 
område. Totalt sett så generer dette området uoversiktlige situasjoner som medfører at 
sentrum kan oppleves som kaotisk og lite egnet for bevegelse for andre en biler.     
 
Området er privat. Dette innebærer at kommunen ikke uten videre kan bidra finansielt med 
utbedring av området. 
 
I revidering av områdeplan bør det utredes hvordan kommunen kan bidra til at området får en 
mer hensiktsmessig utforming, gjennom riktige plangrep. Det bør vurderes hvorvidt området 
helt eller delvis skal omreguleres til offentlig torg. Dersom området blir offentlig, vil 
kommunen kunne sørge for at området blir mer hensiktsmessig opparbeidet. Et slikt plangrep 
vil imidlertid kunne utløse krav om erstatning fra de respektive grunneierne. Opparbeidelsen 
av dette området til torg vil kunne inngå som et rekkefølgekrav i revidert områdeplan  
 
Et annet alternativ er at området underlegges nytt plankrav. Dette betyr at det ikke kan 
gjennomføres noen tiltak innenfor området før det foreligger en ny detaljplan som er godkjent 
og vedtatt av kommunen. Alternative løsninger for dette området, herunder også hvordan 
kommunen best kan utøve rollen som planmyndighet for å oppnå en god løsning for området, 
bør konsekvensutredes i områdeplanprosessen. 
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Kvartalstrukturen – infrastruktur og overvann 
Administrasjonen er i prosess for å utarbeide en helhetlig plan for vann, avløp og overvann 
innenfor kvartalstrukturen i områdeplanen. I dette arbeidet fremgår det som en mulig løsning 
å etablere åpent overvannsanlegg i skråning øst for området. Dette området er per i dag ikke 
omfattet av Områdeplan for Ask, og er i kommuneplanen satt av LNFR (Landbruk, natur, 
friluftsliv og regndrift). Dersom utredningen viser at dette er en hensiktsmessig løsning, bør 
planavgrensningen justeres slik at tilstrekkelig del av området inkluderes i områdeplanen med 
riktig arealformål. 
 

Næringssentra 
De overnevnte problemstillingene tilknyttet utvikling av kvartalstrukturen, kulturhusområdet 
og torget mellom Vestvang I og Eivenstuen utløser behov for å avklare hvor hovedvekten av 
handelsvirksomhet i Ask skal ligge. Per i dag angir områdeplanen at alle delfelt som grenser 
mot fylkesvegen 120 gjennom Ask, bør ha næringsareal. Dette gir et langstrakt 
handelsområde hvor det kan være utfordrende å skape synergi mellom forskjellige 
handelsaktører. I revideringen av områdeplanen bør det avklares og konkretiseres hvor 
tyngdepunktet for varehandel skal være i sentrum.  

Oppdatering med hensyn til vedtatte detaljplaner 
Siden vedtak av områdeplanen i 2015 er det vedtatt flere detaljplaner, samt at detaljplaner for 
Fjellgrinda og Oppvekstjordet fortsatt er under utarbeidelse. Disse detaljplanene medfører 
endringer i arealformål som bør innarbeides i områdeplanen; dette gjelder særlig detaljplan 
for Skjønhaugtunet og Oppvekstjordet.  
 

Oppdatering av estetisk veileder 
Den estetiske veilederen til områdeplan for Ask er fra et arkiteturfaglig perspektiv allerede 
noe utdatert. Den estetiske veilederen er ment å gi en illustrasjon for ønsket arktitektonisk 
utforming av sentrumsområdene, men veilederen samsvarer ikke med den utnyttelse, og de 
byggehøyder og byggelinjer gjeldende områdeplan faktisk åpner for. Veilederen bør 
oppdateres, og det bør kvalitetssikres at de føringer som veilederen gir innarbeides i 
reguleringsformål og tilhørende bestemmelser, slik at ny utbygging kan bli i tråd med 
kommunens forventninger. 
 

Kirkelig virksomhet i sentrum 
Gjerdrum og Heni Kirkesogn har meldt interesse for å delta i planarbeidet. Kirka i Gjerdrum 
arrangerer over 70 gudstjenester i året. Hver måned er det gudstjeneste på Misjonshuset fordi 
kirken ønsker å tilby dette i Ask sentrum. Erfaringen at dette gjør kirka lettere tilgjengelig for 
mange mennesker som for eksempel ikke har bil, eller som av andre grunner har vanskelig for 
å forflytte seg. En annen faktor er at kommunens to kirkebygg ikke er laget for dagens 
kirkelige aktiviteter. De er ikke like godt egnet til sosialt samvær, bevegelse i rommet, 
kirkekaffe etc. Misjonshuset er bedre egnet til dette, men det er likevel ikke noe sakralt 
kirkebygg, og det er ikke kirkens eiendom.  
 
Det er ønskelig å se på løsninger for å tilrettelegge bedre for kirkens virksomhet i Ask 
sentrum, og at dette inngår i planarbeidet med Områdeplan for Ask. 
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.   

Krav til konsekvensutredning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes. Kravet følger av forskrift om 
konsekvensutredning under § 4 og vedlegg II punkt 3. Utvikling av by- og tettstedsområder.  
Utredningsomfanget.  
Følgende temaer vil bli utredet etter § 4 i forskriften: 

 Kulturmiljø og kulturminner. 
 Om barneskolen blir værende i området bør tiltak denne vurderes i forhold til 

oppholdelse i skolen og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre skolen i 
perioden med anleggsdrift i området.   

 Tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester. 

Krav til arkeologisk undersøkelse 
Det vises til undersøkelsesplikten i lov om kultrminner § 9: 
Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført i forbindelse med planarbeidet ved utarbeidelse 
av Områdeplan for Ask vedtatt 2015. Denne planprosessen utløser ikke behov for nye 
arkeologiske undersøkelser.  
 
 

Planavgrensning for revidering av områdeplan Ask sentrum 

 
Planavgrensningen er vist på kartet til høyre. Den samsvarer i stor grad med gjeldende plan, 
men er justert nord for Askhøgda for å inkludere tre grunneiendommer, samt øst for 
kvartalstrukturen for å sette av mulig areal for overvannspark. 
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Økonomiplan 2013 - 2018 og årsbudsjett 2012 
 Det er satt av penger til flerbrukshall med to spillflater i kommunens 7-årig økonomiplan. 

Overordnede planer og føringer 
Følgende planer og retningslinjer vil legges til grunn for det videre planarbeidet. 
 
 Areal- og transportplan for Oslo og Akershus 
 Regional plan for handel, service og senterstruktur 
 Klim- og energiplan for Oslo og Akershus 
 Statlig planretningslinjer 
 Prinsippbeslutning fra kommunestyret datert 16.01.2019 om vekting av jordvernhensyn i 

arealplanlegging. 
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Krav til ROS-analyser 
Krav til ROS analyse som del av beslutningsgrunnlaget i reguleringsplaner og arealplaner er 
sentralt i Plan- og bygningsloven. 
Kommunen vil vurdere behov for nye ROS-analyser ut fra hvilke endringer som inntas i 
revidert områdeplan for Ask. 

Planansvarlig 
Virksomhet for plan, oppmåling og bygg er ansvarlig for planprosessen. 
 

Referansegrupper og medvirkning 
Kommunale virksomheter, eksterne myndigheter og andre bruker- og interessegrupper som 
berøres av planarbeidet vil involveres etter POBs vurdering.  
 
Bruk av egne medarbeidere forutsettes finansiert innenfor vedtatt budsjett. 

Ekstern referansegruppe 
Det er et ønske at disse eksterne interessenter deltar i en referansegruppe. 
 Næringslivsforeningen 
 Utbyggingsaktører innen planområdet 
 Velforeninger innen planområdet 
 Akershus fylkeskommune 
 Ruter 
 Statens vegvesen 

Høring 
 Både planprogrammet og sentrumsplanen forutsettes utarbeidet i samsvar de krav til 

medvirkning og høring som følger av Plan og bygningsloven. 

 I høringsrundene vil lag og foreninger samt råd og utvalg bli gjort særlig oppmerksom på 
planarbeidet. 

Dialog med statlige og regionale myndigheter 
Kommunen vil ivareta tidlig dialog med statlige og regionale myndigheter når behov for dette 
utløses. 
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Prosjektets økonomi 
Kostnader tilknyttet planprosessen belastes POBs budsjett.   

Framdrift områdeplan for Ask sentrum 

Utarbeidelse av framdriftsplan (februar – mai 2019) 
Framdriftsplan utarbeides av administrasjonen og oppdateres løpende (orienteringssak). 

Utarbeidelse av planprogram (mars – mai 2019) 
Planprogrammet er utarbeidet av administrasjonen med sikte på politisk behandling arpil 
2019. Varsel om oppstart skjer samtidig med utleggelse av planprogrammet til høring. 
Planprogrammet legges ut på offentlig høring etter behandling i kommunestyret. 

Utarbeidelse av områdeplan for Ask sentrum (mai 2019 – mai 2020) 
Arbeidet med områdeplan for Ask sentrum administreres av virksomhet for plan, oppmåling 
og bygg. Det vil måtte innhentes konsulentbistand til flere av forholdene som må utredes, og 
til utarbeidelse av forslag til revidert områdeplan. 

Medvirkning i planprosessen 
Planprosessen vil ivareta den videre medvirkning slik: 
1. Kunngjøringer og høringer i samsvar med bestemmelsene i Plan og bygningsloven 
2. Relevante dokumenter gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på sosiale 

medier. 
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