
         

   GJERDRUM KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
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Detaljreguleringen/ bestemmelsene er vedtatt av Kommunestyret: __.__._____ 

 
 

___________________________ 
ordfører 

***************************************************** 
 
1. GENERELT 
 
1.1 Reguleringsformål  
Området som omfattes av reguleringsplanen er regulert til følgende formål:  
 
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1) 

 Sentrumsformål (BS, sosikode 1130) 
 Bolig/forretning/kontor (B/F/K, sosikode 1802) 
 Boligbebyggelse (B, sosikode 1110) 
 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB, sosikode 1113) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, nr. 2) 

 Kjøreveg (o_SKV1, 2, 3, f_SKV4, o_KV5 og f_KV7, 8, 11, 13, 14, 17, sosikode 2011) 
 Fortau (o_SF og f_SF, sosikode 2012) 
 Torg (o_ST1 og o_ST2, sosikode 2013) 
 Gatetun (o_SGT, sosikode 2014) 
 Gang-/sykkelveg (o_SGS, sosikode 2015) 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT, sosikode 2018) 
 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG, sosikode 2019) 
 Kollektivterminal (o_SKT, sosikode 2072) 

 
Grønnstruktur (pbl. § 12-5, nr. 3) 

 Park (o_GP, sosikode 3050) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl. § 12-5, nr. 5) 

 Landbruksformål (LL, sosikode 5110) 
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Hensynssoner (pbl. § 12-6) 
 Frisikt (H140) 
 Bevaring kulturmiljø (H570) 
 Ras- og skredfare (H310) 

 
Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7) 

 Midlertidig anleggs- og riggområde (MAR1 og MAR) 
 
 
2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Gatetunet o_SGT Asktunet kan benyttes som kjøreveg inntil o_SKV3 fra rundkjøring med fv. 120 
mot Askhøgda er ferdig bygget. Når o_SKV3 er ferdig bygget, stenges o_SGT for gjennomkjøring med 
fysisk sperre. 
 
§ 2.2 o_ST1 må være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse innenfor fremtidig 
detaljregulering for felt 10 i områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015.  
 
§ 2.3 o_ST2 må være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse innenfor fremtidig 
detaljregulering for felt 21 i områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015.  
 
§ 2.4 Eventuelle støytiltak skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis.  
 
§ 2.5 Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan som skal godkjennes av Gjerdrum kommune i 
forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.  
 
§ 2.6 Utforming av Torg (o_ST1 og o_ST2) skal være godkjent av Gjerdrum kommune og Statens 
vegvesen før igangsettingstillatelse kan gis.  
 
§ 2.7 Ved anleggsarbeider som innebærer medfører stenging av fv. 120 gjennom Ask sentrum, skal 
det være sikret omkjøringsveg. 
 
 
3. FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 3.1 Eierform 
For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 
formålsbetegnelsen: o_= offentlig formål og f_= fellesareal for flere eiendommer (privat eierform).  
 
Det kan gjennomføres jordskifte etter bestemmelsene § 2.1.3 i områdereguleringsplan for Ask 
sentrum vedtatt 25.03.2015.  
 
§ 3.2 Fargebruk 
Uteromsmøblering som benker, søppelkasser, sykkelstativer, belysningsmaster, armaturer og 
liknende skal ha en av følgende farger: 
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Sort: RAL 9017, Grå: RAL 7024, Grønn: RAL 6017 
 
§ 3.3 Utførelse av terrengbehandling  
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 
§ 3.4 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanleggingen T 1442/2016, eller senere 
vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer gjøres gjeldende ved utbygging på B/F/K1. Til grunn 
for eventuelle avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal legges ved søknad 
om tillatelse. Støytiltakene skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis. 
T 1442/2016 kap. 4 skal følges for bygge- og anleggsfasen. 
 
§ 3.5 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
§8. 
 
§ 3.6 Miljøoppfølgingsplan/Ytre miljøplan 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) eller Ytre miljøplan (YM-plan) i forbindelse med 
igangsettingstillatelsen som skal godkjennes av Gjerdrum kommune. MOP/YM-plan skal beskrive 
konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, herunder hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. 
Planen utarbeides i samsvar med Norsk standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for 
bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen eller gjeldende maler fra Statens vegvesen. 
 
§ 3.7 Overvannshåndtering  
Overvann fra veganlegg og trafikkareal skal håndteres ved infiltrasjon eller fordrøyning i rabatter, 
som vist i overvannsplan for prosjekt fv. 120 gjennom Ask sentrum, datert 12.08.2016 med skisse sist 
revidert 17.01.17. Overvann fra o_SKT håndteres ved fordrøyningsmagasin, som vist i overvannsplan 
for prosjekt fv. 120 gjennom Ask sentrum, datert 12.08.2016 med skisse sist revidert 17.01.17.  
 
Ved fremtidig utvikling av området B/F/K1 skal overvann håndteres på egen tomt, f.eks. ved 
infiltrasjon eller fordrøyning. Takvann tillates ikke ført direkte til kommunalt ledningsnett. Grønne tak 
skal vurderes. 
 
Parken, o_GP, bør utformes slik at overvann ikke tilføres kommunalt ledningsnett, men håndteres av 
lokale overvannsløsninger. 

Ved fremtidig utvikling av området BS1 skal det etableres overvannsløsninger som reduserer direkte 
tilrenning til kommunalt ledningsnett sammenlignet med dagens situasjon. 

Plan for overvannshåndteringen for B/F/K1, o_GP og BS1 skal utarbeides til rammesøknad. 
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4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 4.1 Sentrumsformål (BS) 
For eksisterende bygningsmasse innenfor BS gjelder bestemmelsene i §2 i vedtatt 
områdereguleringsplan for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015. 
 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved søknad om tiltak. Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle 
brukergrupper. 
 
§ 4.2 Bolig/forretning/kontor (B/F/K) 
For bebyggelse og anlegg innenfor B/F/K gjelder bestemmelsene i §2 i områdereguleringsplan for Ask 
sentrum, vedtatt 25.03.2015. 
 
§ 4.3 Boligbebyggelse (B) 
For boligbebyggelse som omfatter eiendommene gnr./bnr. 39/22 og 39/39 gjelder reguleringsplan 
for Ask sentrum vedtatt 29.05.2002 inntil eventuell ny detaljregulering er vedtatt. 
 
§ 4.4 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB) 
Innenfor BB gjelder bestemmelsene i §2 i vedtatt områdereguleringsplan for Ask sentrum, vedtatt 
25.03.2015 inntil eventuell ny detaljregulering er vedtatt. 
 
5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 5.1 Eierform 
For deltakere i fellesareal gjelder bestemmelsene i § 3.1.2 i områdereguleringsplan for Ask sentrum, 
vedtatt 25.03.2015, herunder: 

 Kjøreveg f_KV8 er felles kjøreveg for områdene i områdeplanen benevnt 15 og 16 samt 
eiendommer med innkjøring via Askhøgda.  

 Kjørevegene f_KV13, KV14, 16 og 17 er felles kjøreveg for feltene i områdereguleringsplanen 
benevnt 19-26. 

 Kjøreveg f_KV11 Eivensstuen er felles kjøreveg for feltene i områdeplanen benevnt 8-10. For 
felt 10 skal f_KV11 kun tas i bruk til nyttekjøretøy og varelevering. Ved detaljregulering kan 
det eventuelt fastsettes at kvartalets andel skal tillegges nærmere bestemte eiendommer 
eller delområder i kvartalet. 

 Kjøreveg f_SKV4 er felles kjøreveg for feltene i områdeplanen benevnt 17 og 18. 
 
§ 5.2 Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres i henhold til planer som på 
forhånd er godkjent av kommunen. Tilsvarende skal vegtegninger for fv. 120 og tilhørende gang-
/sykkelveg og fv. 428 være utformet i samsvar med § 5.3 om Vegstandard og godkjennes av Statens 
vegvesen.  
 
§ 5.3 Vegstandard 
Veger med tilhørende avkjørsler, kryss, snuplass, vendehammer, parkering og fortau skal være 
utformet etter Statens vegvesens til enhver tid gjeldende vegnormaler på søknadstidspunktet.  
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§ 5.4 Vegers stigningsforhold 
Fv. 120 og fv. 428 skal ikke ha stigning over 4%. Øvrige veganlegg skal ikke ha stigning over 8% 
innenfor planområdet.  
 
§ 5.5 Avkjøringsforhold 
Avkjørsler er vist på plankartet enten som en del av vegens geometri eller med symbol (pil).  
Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg/retning avkjørselen skjer fra. Utforming og endelig 
plassering fastsettes i byggesak.  
 
§ 5.6 Justeringer innenfor regulert vegareal  
Det tillates mindre justeringer innenfor regulert vegareal, herunder alle SKV, KV, SF, ST, SGT, SGS, 
SVT, SGT og SKT. 
 
§ 5.6 Materialbruk 
Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. For samferdselsanlegg som ikke har offentlig 
eierform aksepteres betongstein som alternativ. Betongstein aksepteres også som alternativ i 
Myragutua.  
 
§ 5.7 Skilt og reklame 
Kun offentlig godkjente skilt etter skiltplan tillates i områder regulert til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur.  
 
§ 5.8 Torg (o_ST1 og 2) 
Arealet benevnt o_ST skal benyttes til offentlig torg. Kantstein og belegningsstein skal være av 
naturstein.  Uteromsmøblering som benker, søppelkasser, sykkelstativer, belysningsmaster, 
armaturer og liknende skal ha farger som beskrevet i § 3.2. Utforming av torget skal være godkjent av 
Statens vegvesen og Gjerdrum kommune før igangsettingstillatelse gis.  
 
§ 5.9 Kollektivterminal (o_SKT) 
Arealet benevnt o_SKT skal benyttes til kollektivterminal. Innenfor kollektivterminalen skal det være 
plass til seks busser samtidig, og disse skal kunne passere hverandre. Innenfor arealet skal det 
etableres leskur. 
 
§ 5.10 Gang- og sykkelveg (o_SVG)  
Arealet benevnt o_SVG kan benyttes til snøopplag.  
 
§ 5.11 Utkjøring fra eiendom 42/4 til o_SKV1 
Det tillates utkjøring fra eiendommen 42/4 til o_SKV1 vest for rundkjøringen (Myragutua). 
Utkjøringen skal tilrettelegges slik at den kan benyttes av vogntog og turbusser.  
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6. GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 6.1 Park (o_GP) 
Området skal benyttes til offentlig park. Ved utforming og etablering av parken skal hensyn til barn 
og unge vektlegges spesielt. Ivaretakelse av hensynet til barn og unge skal dokumenteres før 
opparbeidelse av området.  
 
Innenfor parkarealet skal det etableres sykkelparkering for kollektivterminalen med plass til minst 30 
sykler. 
 
7. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT  
 
§ 7.1 Landbruksformål 
For landbruk gjelder bestemmelser i reguleringsplan for Ask sentrum vedtatt 29.05.2002 inntil 
eventuell ny detaljregulering er vedtatt. 
 
8. HENSYNSSONER 
 
§ 8.1 Bevaring av kulturmiljø (H_570) 
For hensynssone H_570 gjelder bestemmelsene i §5.2.1 i områdereguleringsplan for Ask sentrum, 
vedtatt 25.03.2015. 
 
§ 8.2 Frisiktsoner (H_140) 
Frisiktsoner markert på plankartet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5m over hovedvegens 
nivå.  
 
§ 8.3 Faresone ras- og skredfare (H_310) 
For hensynssone H_310 gjelder bestemmelsene i § 5.2.2 i områdereguleringsplanen for Ask sentrum, 
vedtatt 25.03.2015.  
 
9. BESTEMMELSESOMRÅDER 
Områder regulert til midlertidig anlegg- og rigg kan benyttes til midlertidig virksomhet som er 
nødvendig for anleggsdriften. Etter at veganlegget er ferdigstilt opphører midlertidig 
reguleringsformål og området skal ryddes og istandsettes.  
 
I området benevnt MAR1 skal fulldyrka jord tilbakeføres og istandsettes med god kvalitet 
umiddelbart etter at veganlegget er ferdigstilt og midlertidig anleggsområde opphører.  
 

 
 
 
 
 


