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INNSPILL ETTER OFFENTLIG ETTERSYN :  
 

 

Oversikt over innspill etter offentlig ettersyn, og med forslagsstillers kommentarer til de 

enkelte innspillene.  
 

 

Høringsperiode : 24.10.2017 – 11.12.2017. Høringsfristen ble senere forlenget til 21.12.2017. 

Kopi av innspillene følger som dokumenter i saken. 

 

 

 

1. 
Navn :  Fylkesmannen i Oslo og Akershus   

Dato :  20.12.2017 

Merknad : Fylkesmannen har konkrete merknader tilknyttet ”Jordvern og føringer i 

regional plan for areal og transport”, og”Bevaring av matjordressurser fra 

planområdet”. Det vises også til overordnede føringer opplistet i 

”Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene” samt i ”Nasjonale 

forventninger til kommunal og regional planlegging”. 

 

Kommentar : Fylkesmannen viser til at det ikke er utført konsekvensutredning for 

omdisponering av dyrket jord i kommuneplanen og i områdereguleringsplanen 

for Ask sentrum, og anmoder om at det gjøres en vurdering i plandokumentene 

som viser hvordan ulike føringer i regional plan avveies mot jordvernhensynet. 

Forslagsstiller forstår dette som at Fylkesmannen viser til overordnede 

kommunale planer (kommuneplanen og områdereguleringsplanen), og anser at 

en ytterligere drøfting av disse forhold ikke ligger inn under detaljregulerings-

planens ansvar. Forslagsstiller viser derfor til planadministrasjonens 

vurderinger tilknyttet dette punktet. 

Når det gjelder Fylkemannens påpekning om at dyrket jord skal være i bruk til 

matproduksjon inntil utbygging faktisk skjer, så vil det kunne være mulig å 

tenke for restarealet tilknyttet byggetrinn 1. Ved start av byggetrinn 2, vil dette 

imidlertid ikke lenger være en realistisk mulighet. Det er tatt inn et punkt om 

dette i §2.24 ”Jordvern”. 

 

Under punktet ”Bevaring av matjordressurser fra planområdet” peker 

Fylkesmannen på ønske om endring av teksten i bestemmelsenes §2.24 fra 

”dyrkbar jord” til ”dyrka og dyrkbar jord”. Dette er innarbeidet. 

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å stille krav til en ”matjordplan” for å 

sikre fornuftig håndtering av jordmassene. I denne sammenheng anses 

imidlertid aktuelle matjordmasser å være av relativt beskjedent omfang, og 

med mulighet for deponering i nært tilgrensede områder. Det anses av 

forslagsstiller at dette derfor kan avklares i byggesaksprosessen, og at det ikke 

trengs å sikres i en egen ”matjordplan”.  
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Fylkesmannens refererer til overordnede føringer som skal ivaretas i kommunal 

planlegging, ”plan og bygg, arealforvaltning”, og viser til at detaljregulerings-

planen anses å følge opp kravene til god arealutnytting. 

 

 

2. 
Navn :  Akershus Fylkeskommune 

Dato :  11.12.2017 

Merknad : Akershus Fylkeskommune ønsker at parkeringsnormene reduseres, samt peker 

på at tiltakene planen legger til rette for, ikke vil forringe tilstanden i vass-

dragene innenfor ”vannområdene Leira-Nitelva”. 

 

Kommentar : Det er forslagsstillers oppfatning at parkeringsnormene i reg.bestemmelsenes 

§2.18, er rimelig godt avklaret med kommunal planforvaltning. Det er tatt 

utgangspunkt i ”Vestvangplanen” etter anbefaling fra planavdelingen, og det er 

også benyttet maksgrenser i bestemmelsene. Forslagsstiller anser derfor at 

parkeringskravet bør kunne opprettholdes uendret. 

  

  Det anses ikke relevant at tiltak i planområdet vil påvirke vannkvaliteten 

innenfor det aktuelle vannområdet. Det er utarbeidet en overvannsanalyse for 

prosjektet med prinsipper for ulike fordrøyningsmåter, og det konkluderes med 

at avrenning mot jordbruksarealet ikke trenger å bli større enn dagens situasjon. 

Det vises også til ROA-analysen som ikke angir dette som et risikomoment. 

 

 

3. 
Navn :  Statens vegvesen (SVV)   

Dato :  14.11.2017 

Merknad : Det vises til teknisk plan for Fv120 og del av Fv 428 som foreløpig ikke 

godkjent (SVV’s svardato 14.11.2017). Det vises også til at byggeplaner for de 

samme områder må være godkjent av SVV før igangsetting innenfor 

planområdet. 

Det vises også til aktuelle ”infrastrukturtiltak” skal være sikret i utbyggings-

avtale før det gis rammetillatelse. 

SVV viser også til overordnede planbestemmelser for Ask sentrum. SVV  

ønsker disse bestemmelsene vurdert på nytt av kommunen. 

Generelt mener SVV at alle punktene under §6 ”Rekkefølgebestemmelser” skal 

knyttes opp mot igangsettingstillatelse. 

Detaljplanen ønskes vurdert ut fra kommunens parkeringsnorm for området. 

Det pekes for øvrig på siktlinjer og støyforhold, samt et ønske om nærmere 

beskrivelse av utbyggingsrekkefølgen. 

 

Kommentar : Vedr. detaljplan/teknisk plan for Fv 120, er nå dette plandokumentet vedtatt. 

Det knyttes derfor ikke ytterligere kommentarer til SVV’s punkter vedrørende 

Fv120. (Del av Fv 428 angår ikke planområdet, og kommenteres ikke). 

Når det gjelder sikring av bidrag til overordnet infrastruktur, anser forslags-

stiller at det blir ivaretatt gjennom utbyggingsavtale mellom kommunen og 

tiltakshaver.  
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SVV’s anmodning til kommunen om revurdering av div. overordnede plan-

bestemmelser for Ask sentrum, anser forslagsstiller ikke å ligge inn under 

detaljreguleringsplanens ansvar. Forslagsstiller viser derfor til 

planadministrasjonens vurdering tilknyttet dette punktet. 

SVV ønsker at ”alle bestemmelsene under §6 Rekkefølgebestemmelser” skal 

knyttes til igangsettingstillatelse for tiltak innen planområdet. Forslagsstiller 

anser at dette til dels vil være urealistiske, da punktene ikke naturlig vil ha 

relevans til selve igangsettingen. Forslagsstiller anmoder derfor kommunen om 

å avklare disse momentene med SVV. Det vises her spesielt til punktet ”Opp-

summering” i SVV’s merknad, hvor SVV anmoder om en tilbakemelding på 

kommunens holdninger til §6 ”Rekkefølgebestemmelser”. 

Når det gjelder parkeringskrav i planbestemmelsene er dette drøftet i Merknad 

2. fra Fylkeskommunen, og kommenteres ikke videre. 

Vedr. støy så vises det til at retningslinjen T-1442 er tatt inn i bestemmelsene, 

og at det er utarbeidet støyvurdering som vil bli lagt til grunn for 

prosjekteringen. 

Utbyggingsrekkefølgen vil være at indre del av området bygges ut først, dvs. 

nordøstre bygg. Videre rekkefølge er beskrevet under punkt ”Anleggsfase” i 

planbeskrivelsen samt beskrivelsens vedlegg 07, og anses besvart i plan-

dokumentene. 

 

4. 
Navn :  Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Dato :  23.11.2017 

Merknad : NVE ønsker at reguleringsbestemmelsene skal ta inn et punkt om at 

gavemasser skal deponeres på område godkjent for massedeponering. 

 

Kommentar : Slik bestemmelse er lagt inn i plandokumentene under §6 ”Rekkefølge-

bestemmelser”. Det bemerkes for øvrig at det ikke av avsatt arealformål 

tilknyttet ”massedeponi” i planen, og at dette vil bli løst i forbindelse med 

byggesaken. 

 

5. 
Navn :  Hafslund Nett AS 

Dato :  12.12.2017 

Merknad : HN peker på mulig ekstra effektbehov pga økning i el-bildekningen i 

prosjektet. Det bes om at dette blir vurdert ved beregning av altuelt 

effektbehov. 

 

Kommentar : Forslagsstiller vil ta dette med som del av sine vurderinger under 

prosjekteringen. 

 

 

6. 
Navn :  ROAF 

Dato :  08.12.2017 

Merknad : ROAF bekrefter å ha vært involvert i dimensjonering og planlegging av 

renovasjon for området. 
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Kommentar : Forslagsstiller vil sørge for at dette samarbeidet videreføres i prosjekterings-

fasen. 

 

 

7. 
Navn :  Gjerdrum kommune, landbrukskontoret  

Dato :  18.12.2017 

Merknad : Merknaden har tre hovedpunkter som omhandler overvannshåndtering, 

deponering av gravemasser og tilbakeføring av matjord til matproduksjon.  

 

Kommentar : Når det gjelder overvannshåndtering så er det lagd en prinsipp-plan for 

håndtering av overvann for det regulerte området. Denne planen viser at 

overvann kan føres dels til tilrettelagte soner for fordrøyning og infiltrasjon 

inne på området (sedumtak, regnbed, vannspeil), dels mot enkelte sluk og via 

rørledning til mot-takssoner innenfor grønstrukturen i planen. 

For å avgrense og redusere større nedbørsmengder mot jordbruksarealene i øst, 

foreslås det etableres ”vegetasjonsbremser” mot jordet. Samlet avrenning ut av 

området vil tilstrebes ikke å overstige avrenningen i dagens situasjon. 

I forbindelse med detaljplanlegging av området vil dette planlegges nøyaktig 

ved at det utarbeides bl.a. høydeplan for området. 

Ut fra forslagsstillers synspunkt vil tenkt løsning medføre at overvannet 

håndteres innenfor det regulerte området, slik som ønsket i merknaden fra 

Landbrukskontoret. 

 

Matjordressursen fra utbyggingsområdet skal ivaretas og tilbakeføres til bruk 

for matproduksjon, det vises her også til kommentarer under merknad 1. 

Forsalgsstiller anser at omfanget av matjord er av en slik størrelse at det ikke 

vil være nødvendig å lage en egen ”matjordplan”. Det naturlige her vil være at 

dette kan avklares i byggesaksprosessen. Det er imidlertid sikret gjennom 

reguleringsbestemmelsene at matjorda skal bevares og benyttes til mat-

produksjon, jmf § 2.24 Jordvern. Med dette som bakgrunn anses merknaden 

tilknyttet matjord å være ivaretatt i plandokumentene. 

 

Når det gjelder punktet rundt deponering av gravemasser, så understrekes det 

fra forslagsstillers side at dette ikke er en del av detaljreguleringsplanene tema. 

Det er således heller ikke lagt inn ”massedeponi” i planens arealformål. 

I planbeskrivelsen er det riktignok under avsnittet ”Ras- og skredfare” anført at 

det er gjort stabilitetsberegninger for å vurdere muligheten for deponering av 

gravemasser i skråningen øst/nordøst for byggetomten, men dette er å betrakte 

som en ”mulighetsstudie” utført av NGI, og inngår ikke som en del av selve 

detaljplanen. Aktuelle deponeringsmuligheter vil bli vurdert i sammenheng 

med rammesøknaden, og omsøk i den grad dette vil være nødvendig. 

 

 

8. 
Navn :  Gjerdrum Næringsforening 

Dato :  09.12.2017 

Merknad : Næringsforeningen anser det fornuftig å tilrettelegge for næringsaktivitet i 

første etasje i arealene som vender mot Fv120. 
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Kommentar : Slik planen foreligger er dette ønsket ivaretatt, det vises her til 

formålsområdene BKB1 og BKB2. 

 

 

9. 
Navn :  Hønsen, Hønsen Huseby, Hønsen Brandt, Olstad 

Dato :  07.12.2017 

Merknad : Merknaden tar for seg forhold rundt massehåndtering, og at det utarbeides en 

plan til godkjenning hos landbruksmyndighetene. 

 Det anmodes om at VA-planen for utbyggingsområdet skal vurdere til-

knytningspunkt for vann og avløp for Hønsi-eiendommen. 

 Det uttykkes usikkerhet rundt overvannshåndteringen i planområdet, og at den 

vil kunne bli belastende for jordbruksarealene i øst. 

 

Kommentar : Når det gjelder massehåndtering tilknyttet detaljplanen, så er det lagt inn krav i 

reg.bestemmelsene om at matjord skal tas av, og omplasseres med tanke på 

gjenbruk for matproduksjon. 

Massehåndtering utover dette, dvs. gravemasser, er ikke del av detalj-

reguleringsplanen, men anses eventuelt å ville inngå som en del av byggesaks-

behandlingen. Det vises forøvrig til kommentarene under Merknad nr. 7 vedr. 

dette temaet. 

 

Det ønskes at VA-planen skal vurdere tilknytningspunkt for Hønsi-

eiendommen. Vann- og avløpssituasjonen for aktuelle naboeiendommer til 

detaljplanen, anses av forslagsstiller å være et kommunalt ansvar, og må evt. 

tas opp i forbindelse med kommunens godkjenning av VA-planen ved 

byggesøknadstidspunkt. Det er tatt inn som forutsetning i planbestemmelsene 

under §3.3 ”Tekniske planer” at VA-delen skal godkjennes før det gis tillatelse 

til byggearbeider. 

 

Overvannsproblematikken som tas opp anses kommentert under Merknad 7. 

 

10.  
Navn :  Ingrid Olstad 

Dato :  11.12.2017 

Merknad : Merknaden knyttes til to hovedpunkter, det ene peker på samarbeid under 

reguleringsprosessen, det andre henviser til forhold rundt gjennomføringsfasen. 

 Grunneier Ingrid Olstad påpeker at merknaden ikke er knyttet til 

saksbehandlingsfeil i reguleringsprosessen, men etterlyser større grad av 

samarbeid med Gjerdrum Boliger AS. Grunneier ønsker med sin merknad å 

medvirke til at området etter utbygging blir ”…trygt, funksjonelt og 

arkitektonisk pent”. 

I det andre punktet peker Olstad på den etappevise utbyggingen, og krav til at 

typiske HMS-relaterte tiltak blir vektlagt under de ulike etappene. Dette gjelder 

forhold som støy, støv, trafikksikkerhet mv.  

Det pekes også på omfang av ladepunkter for el-bil. 

Det vises avslutningsvis til fire enkeltpunkter som ønskes ivaretatt i plan-

bestemmelsene. 
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Til orientering: 

Merknaden er oversendt av Jan-Erik Olstad på vegne av Ingrid Olstad med 

familie, og med påskrift om at merknaden skal registreres med Ingrid Olstad 

som innsender.  

I etterkant av høringsperioden har det blitt avholdt et møte mellom utbygger 

Gjerdum Boliger AS v/Odd Sæther og Ingrid Olstad m/familie. Møte ble 

initiert av Odd Sæther på bakgrunn av den formelle merknaden fra Olstad.  Det 

er vedlagt et kort referat fra møtet. 

 

Den innkomne merknaden fra Ingrid Olstad vil derfor kommenteres og ses i 

sammenheng med de refererte punktene fra møte 02.01.2018. 

 

 

Kommentar : Vedr. samarbeidssituasjonen mellom partene, så beklager utbygger at den har 

blitt oppfattet som mindre god, men bekrefter i møtet at det vil bli hold tett 

kontakt under gjennomføringsfasen.  

Det uttrykkes av Ingrid Olstad at selve prosjektet oppfattes som godt. 

 

Olstads ønske om at to og to bygg skal oppføres samtidig, er imidlertid ikke et 

realistisk alternativ for utbygger. Her vil salgsprosess og prosjektøkonomi være 

styrende faktorer. Utbygger anser imidlertid at en etappevise utbyggingen vil 

kunne gå fortløpende uten stopp dersom salgs-situasjonen er tilfredsstillende. 

Aktuell infrastruktur tilknyttet prosjektet vil bli utbygd i henhold til 

rekkefølgebestemmelsene i plandokumentene, dette vil også gjelde belysning 

og utomhusopparbeidelse generelt. 

 

Utbygger ønsker primært at fortau langs Fv120 skal opparbeides samtidig med 

sluttføring av de to siste byggene, og ønsker å få dette inn i utbyggingsavtalen 

med kommunen.  

For øvrig informeres det om at alle garasjeplasser vil bli tilrettelagt for el-bil 

slik som foreslått fra Olstad. 

 

Kommentarene over, som er basert på internmøtet mellom Olstad og utbygger, 

anses av forslagsstiller å ta opp hovedpunktene i den formelt innkomne 

merknaden fra Olstad. Dette gjelder samarbeidsforhold, prosjektkvalitet, 

utbyggingstakt og tilhørende infrastruktur. 

Når det gjelder merknadens konkrete punkter som bl.a. ønskes inntatt i 

reguleringsbestemmelsene, så anses disse i hovedsak å være berørt i 

kommentarene over. 

 

Utbyggingstakten må imidlertid forholde seg til hva markedet normalt kan 

absorbere av antall leiligheter over tid, og tilsvarende vil en igangsettings-

tillatelse vanskelig kunne knyttes opp mot et spesifikt salgsnivå innenfor ulike 

faser. Dette vil måtte reguleres ut fra utbyggers egen risikovurdering av 

prosjektet, og kan neppe bindes opp i reguleringsbestemmelsene. 

 

Når det gjelder krav til opparbeidelse av infrastruktur, så vil dette i generell 

forstand knyttes til reguleringsbestemmelsenes §6 ”Rekkefølgebestemmelser”. 

For øvrig vil infrastrukturtiltak så som gangveier, grøntanlegg, utebelysning 
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etc. måtte ses i sammenheng med det som naturlig tilknytter seg den enkelte 

utbyggingsfasen. 

 

Avslutningsvis anser forslagsstiller at merknadene fra Ingrid Olstad er gode og 

relevante punkter når en tenker på gjennomføringsfasen av prosjektet. 

Utbygger anbefales derfor å vektlegge momentene, og legge de til grunn for 

prosjektet så langt det er tjenelig ut fra den praktiske gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

 

Oppsummering. 

Det er mottatt 10 merknader etter offentlig ettersyn. Disse er gjennomgått i ovenstående 

oppstilling, og kommentert fortløpende av forslagsstiller. Basert på innspillene er det utført 

enkelte justeringer, disse er omtalt i kommentarene. 

Det anses av forslagsstiller at plandokumentet med de justeringer som nå er foretatt, kan 

legges til grunn for sluttbehandling av detaljreguleringsplanen for Skjønnhaugtunet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


