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Naboer og Vel 

Ingrid S.Olstad m/flere Brev datert: 11.12.2017 

Oddmund Hønsen m/flere Brev datert: 07.12.2017 

 

INSTANSER 

Statens Vegvesen, brev datert: 14.11.2017 

Planforslaget omfatter felt 22/S1 og felt 26/B1 samt deler av felt 21/S2 og felt 25/B2 i 

områdereguleringsplanen for Ask som ble vedtatt i 2015. 

 

Planens formål er å tilrettelegge for bolig- og næringsformål i form av blokkbebyggelse, 

forretning og kontor. Planforslaget opplyses å omfatte 156 boenheter fordelt på fire bygg. 

 

Det legges opp til trinnvis årlig utbygging, der det østlige bygget planlegges oppført først. 

Planområdet har atkomst fra fv. 120. 

 

Detaljplan/teknisk plan for del av fv. 120 og del av fv. 428 som inngår i Områderegulerings- 

planen for Ask 

 

Ovennevnte plan er ikke endelig avklart og derfor ikke godkjent ennå. Men det framgår at 

det legges opp til å få planen godkjent i løpet av 2017. 

 

Rekkefølgebestemmelser 

Etterfølgende byggeplan for fv. 120 og fv. 428 må også godkjennes av Statens vegvesen og 

dette må skje før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak i form av bolig- og/eller 

næringsformål innenfor planområdet. Vi ber om dette skrives som en egen paragraf under 

§ 6 «Rekkefølgebestemmelser». 

 

I bestemmelse § 6.7 «Infrastruktur», står det følgende; «Før det gis rammetillatelse på 

bygningsdel innenfor planområdet skal enten KV1-5, S1-S2, TD1-2 og P1 i områdeplanen 

for Ask sentrum være etablert, eller utbyggingsavtale inngått hvor det fremkommer at 

kostnadsbidrag for deler av tiltaket er sikret.» 

 

Vi mener at bestemmelsen gjerne kan skrives tydeligere, der det framgår at S1 er 

fv. 120, S2 er fv.428, Kv1, 2 og 3 er forlengelsen av Nystuslia inkludert regulert rundkjøring i 

krysset med fv. 427, Kv 4 er tverrforbindelsen mot sentrum og Kv 5 er fv. 427 – 

 

 



Brådalsgutua, TD1 og 2 er turdrag og P1 er planlagt park i sentrum. Vi er ikke helt overbevist 

om at bestemmelsen ivaretar gjennomføring av planlagte tiltak, jf. Områdereguleringsplanen for 

Ask. Vi ber derfor om at kommunen vurderer formuleringen av bestemmelsen på nytt. 

 

Vi mener at alle bestemmelsene under § 6 «Rekkefølgebestemmelser», må knyttes til 

igangsettingstillatelse for å sikre iverksettelse av tiltakene vist i områdeplanen til rett tid. 

Vi ber derfor om at bestemmelsens underpunkter endres i samsvar med dette. 

 

Parkering 

I forbindelse med områdereguleringsplanen for Ask har kommunen utarbeidet en 

parkeringsnorm for planområdet. Planforslaget oppfattes å legge til rette for en god del 

parkeringsplasser. Det er uklart om dette er i samsvar med kommunens parkeringsnorm for 

dette området. Vi ber om at dette belyses. 

 

Vi viser for øvrig til Fylkesmannens parkeringspolicy fra 2014, der det framgår at Ask 

defineres type II – lokalitet. Vi forutsetter at antallet parkeringsplasser i dette området 

harmonerer med Fylkesmannens parkeringspolicy utfra definert lokalitet. Vi ber derfor om at 

det redegjøres for dette. 

 

Atkomst 

Det framgår at planforslaget får atkomst fra fv. 120 i krysset med SKV16. Vi forutsetter at 

utforming av krysset med regulert frisiktsone blir i samsvar med det som er regulert i 

områdereguleringsplanen for Ask og slik som det detalj uttegnes i detaljplan/teknisk plan for 

fv. 120. 

 

Støy 

Statens vegvesens støysonekartlegging viser at rød støysone omfatter en sone på omtrent 

20 meter målt fra senterlinjen fv. 120 gjennom planforslaget og at gul støysone omfatter en 

sone på omtrent 60 meter målt fra senterlinjen fv. 120 gjennom planforslaget. 

 

Vi minner om områdereguleringsplanens bestemmelse om at støyretningslinjen T-1442 skal 

oppfylles for planområdet. 

 

Det er åpenbart behov for avbøtende tiltak i forhold til støy i forbindelse med oppføring av 

ny boligbebyggelse innenfor dette planområdet. Vi forutsetter at krav om iverksetting av 

støytiltak knyttes til igangsettingstillatelse for bygging av nye boenheter innenfor 

detaljreguleringsplanområdet 

 

Rekkefølge for utbygging 

Vi noterer at det legges opp til etappevis utbygging. Det kan gjerne gis en nærmere 

beskrivelse av planlagt rekkefølge og ev. krav som må oppfylles utover at østre bygg 

planlegges oppført først. 

 

Oppsummering 

Statens vegvesen ber om at våre kommentarer knyttet til bestemmelse § 6 

«Rekkefølgebestemmelser» innarbeides i planforslaget. Vi forutsetter derfor at kommunen 

følger opp dette. 

 

Vi ber om beskjed dersom kommunen likevel ikke ønsker å ta våre kommentarer til følge. 

 

 

 



Forslagstillers 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 forslagsstiller at det blir 

ivaretatt gjennom utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshaver. 

 

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. 

 

Rådmannens kommentar: 

Byggeplan for Fv.120 og Fv.428 vurderes tas inn i rekkefølgebestemmelsene  

Rådmannen viser her til at reguleringsplan for Fv.120 gjennom Ask sentrum ble denne vedtatt 

13.12.2017. 

 

Byggeplan vil bli utarbeidet i forbindelse med oppstart av byggearbeidet for fylkesveien 120 

gjennom Ask og den del av fylkesvei 428 som er innenfor planområdet. Rådmannen vurderer ut 

fra dette at det ikke er nødvending å innta dette i reguleringsbestemmelsene for 

Skjønnhaugtunet og viser for øvrig til utbyggingsavtale om finansiering av felles infrastruktur 

innen for Ask sentrum.  

 

Adkomst 

Rådmannen konstaterer at avkjøringspunktet fra Fv. 120 inn til Skjønnhaugtunet er i samsvar 

med reguleringsplan for Fv. 120 som ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2017. 

 

Reguleringsbestemmelse § 2.15 -Støy 

I forhold til støy foreslår rådmannen at denne bestemmelsen styrkes ved å henvise til gjeldende 

retningslinje og i forhold til støysonekart for Gardemoen flyplass. 

 

Rådmannen forslår følgende endring i bestemmelsen: 

T-1442/2012 endres til «T-1442/2016 tabell 3» og at etter siste punktum legges til "som viser at 



støyhensyn, herunder støy fra flyplass, er i varetatt i samsvar med dette" 

 

Reguleringsbestemmelse § 2.18 - Parkering 

Rådmannen tolker «Fylkesmannens parkeringspolicy» som ble utgitt i 2014 dit hen at denne 

ikke omhandler parkering for bolig, men kun parkering for næringsarealer.  

 

Rådmannen viser i sin vurdering til kommunestyrets vedtak når det gjelder parkeringsdekning i 

Ask sentrum som skal være førende for parkeringsdekningen i kommunesenteret. 

 

Kommunestyrets vedtak av 07.05.2014 lyder: 

«Parkeringsnorm gitt i tabell figur 2 i denne saken legges til grunn for utarbeidelse av 

reguleringsplaner, dispensasjoner eller ved byggesak, der parkeringsdekning ikke er beskrevet i 

plan for Ask sentrum.» 

 

Kommunestyrets vedtak av 23.03.2015 - Reguleringsbestemmelse § 2.1.17 lyder 

«Boenheter innenfor områdene 8-10 og 19-23 skal minimum ha 1,5 parkeringsplasser per 

boenhet. Av disse skal maksimalt 0,25 parkeringsplass plasseres på terreng. 
 

Minimum 5 % av parkeringsplassene i alle byggeområder skal være tilrettelagt for 

forflytningshemmede. 
 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for områder innenfor planens avgrensning skal det 

angis maksimumsnormer for parkeringsplasser tilknyttet forretnings-, kontor- og 

næringsvirksomhet, samt minimumsnormer for sykkelparkering. 
 

Innenfor områdene 8-10 og 19-22 tillates ikke parkering plassert nærmere enn 8 meter fra 

byggelinje mot Fv120. Dersom arealet mellom parkering og byggelinje mot Fv120 ikke er 

bebygd, skal arealet beplantes og gis et grønt preg. 
 

For planområdet skal følgende parkeringsdekning med parkeringsplass for hver 1000 m2 BRA 

legges til grunn: 
 

Kontor/arbeidsplassintensive virksomheter:                   maksimum 10 minimum 8 

Kjøpesenter (detaljhandel):                                            maksimum 17 minimum 15 

Utsalg av plasskrevende varegrupper:                          maksimum 14 minimum 12 

Øvrig sentrums-/kombinertformål:                                maksimum 10 minimum 5 
 

Parkeringsdekningen skal løses innenfor planområdet men kan være uavhengig av tiltakets 

plassering og eiendomsforhold.» 
 

Det er således reguleringsbestemmelsen § 2.1.17 – Parkering for områdereguleringen for Ask 

sentrum vedtatt 23.03.2015 som er førende for parkeringsdekning for Skjønnhaugtunet. 
 

Rådmannen vurderer ut i fra dette at parkeringsdekningen anses å være i samsvar med gjeldende 

parkeringsnorm for Ask sentrum. 

 

Reguleringsbestemmelse § 6.2 – Utbyggingstempo  

Rådmannen har ingen kommentar til dette utover at dette vil fremkomme ved utbyggings- 

avtale. 

 

Reguleringsbestemmelse § 6.4 – Transport og vegnett 

Rådmannen foreslår å endre bestemmelsen ved 2.gangsbehandingen som en konsekvens av å få 

en helhetlig infrastruktur innenfor planområdet og at infrastrukturen er ferdig opparbeidet ved 

ferdigstillelse av dette «kvartalet». 



 

Gjerdrum kommune er i ferd med å utvikle Ask til et kommunesenter i henhold til Regional 

plan for areal og transport med bymessig struktur og klart definerte veger og fortau.  

 

Rådmannen anser det som meget viktig at tiltakshaver opparbeider infrastrukturen innenfor 

planområdet.  

 

Rådmannen mener imidlertid at vegene må være offentlige slik at drift og vedlikehold vil 

være forutsigbart i framtiden og ikke å være avhengig av det den enkelte grunneier.  

 

Tiltakshaver opparbeider vegene etter kommunens vegnorm og kommunen overtar drift og 

vedlikehold etter ferdigkontroll. 

 

Plankartet vil bli oppdatert ved vedtak av endringen. 

 

Rådmannen vurderer at den økonomiske konsekvens for kommunen er akseptabel i forhold 

til et velregulert kommunesenter hvor kommunen har ansvaret for den offentlige 

infrastruktur.  
 

Rådmannen foreslår at første setning i bestemmelsen endres til: 

«O-SKV16, O-SKV14 samt f_SF1, f_SF2 og f_SF3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for BBB1.»  

 

Reguleringsbestemmelse § 6.7 - Infrastruktur. 

Rådmannen tar Statens vegvesens bemerkning til etterretning og endrer ordlyden uten at dette 

medfører noen konsekvens planmessig eller vil medføre økonomiske konsekvenser for 

tiltakshaver.  

 

Rådmannen foreslår følgende endring i bestemmelsen: 

«Før det gis igangsettingtillatelse for bygningsdel innenfor for planområdet skal enten Kv1-

5,(Nystulia) S1-S2,(del av fv.120 og del av fv.428) TD1-2 (turdrag) og P1 (park i sentrum) i 

områdeplanen for Ask sentrum være etablert, eller utbyggingsavtale inngått hvor det 

fremkommer at kostnadsbidrag for Ask sentrum være etablert, eller utbyggingsavtale i henhold 

til kommunestyre vedtak av 06.09.2017 inngått hvor det fremkommer at kostnadsbidrag for 

deler av tiltaket er sikret.»   

 

Infrastrukturen vil bli opparbeidet og det vises her blant annet til «Utbyggingsavtale om 

finansiering av felles infrastruktur innen for Ask sentrum» hvor alle utbyggere i Ask sentrum 

skal bidra til infrastrukturen.    

 

Rekkefølge for utbygging 

Rådmannen viser til planbeskrivelsen side 11 og 12 (vedlegg 4 planbeskrivelse) hvor 

anleggsfasen er beskrevet og har ingen kommentar utover dette. 

 

Generelt til rekkefølgekrav 

Rådmannen registrer at Statens vegvesen ønsker at alle punktene under rekkefølgebestemmelser 

skal knyttes til igangsettelsestillatelse.  

 

Rådmannen har vurdert Statens vegvesens innspill men slutter seg til tiltakshavers forslag til 

rekkefølgebestemmelse slik de foreligger, med rådmannens forslag til endringer.  

 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert: 23.11.2017 

I planbeskrivelsen vises det til at det er gjort stabilitetsberegninger for å vurdere mulighet for 

deponering av gravemasser fra tomten i skråningen øst/nordøst for byggetomten.  

 

Videre at oppfyllingen synes teknisk gjennomførbar, men må vurderes nærmere under 

detaljprosjekteringen. 

 

NVE vil bemerke at området for mulig deponering av gravemasser ligger utenfor planområdet.  

 

NVE anbefaler at det blir stilt krav i planbestemmelsene om at gravemasser som må kjøres bort 

fra planområdet skal deponeres på område godkjent for massedeponering. Alternativt må 

planområdet utvides til også å omfatte område for massedeponering, samt at nødvendige 

geotekniske utredninger må være gjennomført og innarbeidet i reguleringsplanen før denne 

vedtas. Dette fordi hensynet til områdestabilitet skal avklares senest på reguleringsplannivå. Vi 

viser i den sammenheng til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og 

NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

 

Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og 

andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Retningslinjene og veilederen finnes på 
www.nve.no/arealplan. 

 
NVE har for øvrig ingen andre vesentlige merknader til reguleringsplanen 

 

Forslagstillers kommentar:  

Slik bestemmelse er lagt inn i plandokumentene under § 6 ”Rekkefølgebestemmelser”. Det 

bemerkes for øvrig at det ikke av avsatt arealformål tilknyttet ”massedeponi” i planen, og at 

dette vil bli løst i forbindelse med byggesaken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Administrasjonen har gjennomført møte med forslagsstiller den 16.01.2018  hvor det ble 

enighet om håndtering av matjord og gravemasser. 

 

Rådmannen forslår to nye bestemmelser § 2.24 – Deponering av gravmasser og § 2.25 – 

Mellomlagring av matjord 

  

Ny bestemmelse § 2.24 – Deponering av gravemasser 

«Etter ferdig fjerning av svartelistearter i planområdet i henhold til § 2.23 skal all gravemasse 

fra prosjektet kjøres bort til godkjent massedeponi. For byggetrinn 1 (BBB1) tillates det bruk av 

masser innenfor formålsområdet f_G1 til utfylling og planering etter at det foreligger en 

geoteknisk vurdering som godkjenner deponering av masser på tiltenkt sted. Rapporten skal 

foreligge og godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 

planområdet.» 

 

Ny bestemmelse §2.25 –Håndtering av matjord 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge en plan for 

gjenbruk av dyrket og dyrkbar jord. Planene skal forelegges kommunen og godkjennes av lokale 

landbruksmyndigheter. Planen skal inneholde opplysninger om antall m3 med matjord, hvor 

denne evt. skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og hvor mye som skal tilfalle 

landbruksarealer i nærheten. Innenfor hvert delfelt skal all dyrket og dyrkbar jord være 

håndtert i tråd med godkjent plan før det gis ferdigattest for bygg.  

.  

 

http://www.nve.no/arealplan


 

 

 

Hafslund Nett, brev datert: 12.12.2017  

Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for Skjønnhaugstunet Ask sentrum 

i Gjerdrum kommune. Høringsfristen var 11. desember 2017 og uttalelsen er dermed en dag for 

sent ute ihht. fristen. HN ber likevel forslagsstiller ta merknad av følgende bemerkninger. 

 

Bemerkninger  

Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill vedrørende mulig 

behov for ny nettstasjon mtp. reguleringens omfang. 

 

HN merker seg at det i den forbindelse er satt av areal (BE1) i planen til ny nettstasjon.  

 

HN merker seg også økingen i reguleringsbestemmelsen tilknyttet antall elbil-ladeplasser fra 

10% til 50% dekning, økningen vil kunne påvirke effektbehovet til planområdet.  

Når det med tiden sendes byggemelding bør derfor dette presiseres ytterligere når HN blir 

kontaktet mtp. etablering av eventuell nettstasjon. 

 

Ellers har HN ingen ytterligere bemerkninger til planen. 

  

Forslagstillers kommentar:  

Forslagsstiller vil ta dette med som del av sine vurderinger under prosjekteringen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen tar høringsuttalelsen og forslagstillers tilsvar til etterretning. 

 

 

Akershus Fylkeskommune, brev datert: 11.12.2017 

Det vises til kommunens oversendelse datert 17. oktober 2017 av reguleringsplan til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

Planområdet er på ca. 16 dekar og avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. 

Områdeplan for Ask sentrum, vedtatt 25. mars 2015, regulerer området til sentrumsformål, 

boligformål og grønnstruktur.  

 

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål i form av blokkbebyggelse og 

kombinert formål bolig/forretning/kontor mot fv120. Planforslaget åpner for etablering av totalt 

156 boliger. Det reguleres også noe grønnstruktur i øst. 

 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 

fagmyndighet for kulturminnevern.  

 

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 5. juli 2016 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid 

for området, og har følgende merknader til planforslaget: 

 

Parkering 

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal det etableres 1 parkeringsplass per leilighet mindre 

enn 100 m2 og 1-2 parkeringsplasser per leilighet større enn 100 m². I tillegg skal det etableres 

maksimum 0,3 gjesteparkeringsplass per bolig. Planområdet ligger i Ask sentrum og har et godt 

kollektivtilbud.  



 

Vi viser til at detaljregulering for Askhøgda nylig ble vedtatt med en betraktelig lavere 

parkeringsnorm og anbefaler at parkeringsnormene reduseres. 

 

Fylkesvei 

For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen 

Region øst. 

 

Automatisk fredete og nyere tids kulturminner 

Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader 

knyttet til automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

 

Vannforvaltning 

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 tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i 

vassdragene iht. regional plan for vannforvaltning. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Det er forslagsstillers oppfatning at parkeringsnormene i reguleringsbestemmelsenes §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. 

 

Rådmannens kommentar: 

Parkering 

Rådmannen har vurdert parkeringsdekningen ut i fra parkeringsnorm for Ask sentrum som er 

gjeldende for området.  

 

Rådmannen henviser for øvrig til sin kommentar til Statens vegvesens høringsuttalelse 

vedrørende parkering og vurderer ut i fra dette at parkeringsdekningen anses å være i samsvar 

med gjeldende parkeringsnorm for Ask sentrum. 

 

Fylkesvei 

Rådmannen viser til kommentar til høringsuttalelsen til SSV. 

 

Automatiske fredete og nyere tids kulturminner 

Rådmannen tar høringsuttalelsen til etterretning og vil vurdere dette nærmere i byggesaken.  

 

Vannforvaltning 

Rådmannen viser her til rapport «Prinsipper for overvannshåndtering på Skjønnhaugtunet, 



Gjerdrum kommune» utarbeidet av Rambøll rev. 03 – 18.05.17 og vi følge dette opp i 

byggesaksbehandlingen.  

 

Rådmannen anser at det er behov for å utarbeide en høydeplan som tydelig viser avrenning av 

vannmasser for planområdet i mer detalj for normal, 200 års mengde og ekstrem værs mengde 

nedbør og effekten av de ulike mengdene. Det skal også leveres et regnskap som viser den totale 

blågrønne faktoren for planen, som skal godkjennes ved søknad om byggetillatelse. 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert: 20.12.2017 

Planområdet er avsatt til sentrumsformål, fremtidige, i kommuneplanen og til sentrums- og 

boligformål i områdereguleringsplanen. 

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Jordvern og føringer i regional plan for areal og transport 

Omdisponeringen av dyrka jord i planområdet ble ikke konsekvensutredet i kommuneplanen og 

heller ikke i områdereguleringsplanen. I kommuneplanen var kommunens begrunnelse at 

utbygging ikke skulle skje i denne kommuneplanperioden. 

 

Siden jordvernhensynet ikke ble vurdert for dette arealet i kommuneplanen og heller ikke ved 

områdereguleringen, bør planbeskrivelsen vise hvordan de ulike føringene i regional plan 

avveies sammen med jordvernhensynet, jf. også vårt forventningsbrev til kommunene. 

Fylkesmannens uttalelser av 1.12.2016 (varsel om oppstart) og 3.2.2017 (vurdering jordvern og 

regional plan- ingen innsigelse) er ikke med oversikten over merknader i planbeskrivelsen. 

 

Vi minner om at dyrka jord skal være i bruk til matproduksjon inntil utbygging faktisk skjer, 

ifølge jordloven. 

 

Planen ser ut til å følge opp kravene til god arealutnytting som gjelder for de tilfeller dyrka jord 

blir omdisponert til bygge formål. 

 

Bevaring av matjordressurser fra planområdet 

Det er viktig at det er innarbeidet en bestemmelse § 2.24 om jordvern som innebærer bevaring 

av matjordressurser ved å tilføre det til egnet jordbruksareal. I bestemmelsen bør begrepet 

dyrkbar jord, endres til dyrka og dyrkbar jord. Det er særlig dyrka jord som er berørt av 

bygeområdet. Areal som skal motta jordressursene inngår ikke i planområdet, og slike areal for 

mottak av masser må derfor avklares i egne prosesser etter jordloven og plan- og 

bygningsloven. 

 

For å sikre god dyrkingskvalitet på jordbruksareal som skal motta jordmasser, anbefaler vi at 

kommunen stiller krav til utarbeiding av en matjordplan med krav til håndtering av jordmasser 

med frister og krav til istandsetting av areal etter mottak av jordmasser, herunder krav til 

matjordlag, etablering av hydrotekniske tiltak med drensledninger og andre tiltak for å 

forebygge erosjon og avrenning til vassdrag. Rapporter og veiledere med erfaringer fra slike 

prosjekter finnes på nett hos NIBIO. «Veileder til matjordplan» er utviklet i samarbeid med 

Fylkesmannen i Vestfold, og ligger på Vestfold fylkeskommunes nettsider. 

 

Vi minner om at samfunnssikkerhet, områdestabilitet og erosjonsforebygging må ivaretas ved 

all håndtering og plassering av masser. 

* * * 



Overordnede føringer som for øvrig 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 i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 

 

 

Forslagstillers 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 Fylkesmannens 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”. Skjønnhaugtunet - detaljregulering  

 
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. 

 

Rådmannens kommentar: 

Jordvern og føringer i regional plan for areal og transport 

Rådmannen tar til etterretning at området ikke har vært konsekvensutredet i forbindelse med 

utarbeidelsen av kommuneplanen og områdereguleringen for Ask sentrum. Rådmannen har 

imidlertid vurdert det som nødvendig å forskuttere dette området til tross for at det ikke skulle 

utbygges før revidering av kommuneplanen.  

 

Rådmannen har konkludert med dette ut i fra nødvendigheten av å få etablert nødvendig 

infrastruktur for å ivareta de krav som er satt i regional plan for areal og transport, hvor Ask 

sentrum er definert som lokalt knutepunkt etter vekstfordelingsprinsippet i R3.  

 

R3 lyder: 

 «Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og 

arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 80 % av bolig- 

og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med 

regionale byer legges det til rette for at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 

http://www.planlegging.no/


kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk 

vektlegges». 

 

Rådmannen vurderer også at ved å gjennomføre denne type utbygging i henhold til regional 

plan vil redusere presset på landbruksarealene i kommunen.  

 

Bevaring av matjordressurser fra planområdet 

Rådmannen tilslutter seg Fylkesmannens vurderer om at ordlyden i bestemmelsen § 2.24 – 

Jordvern bør endres fra dyrkbar jord til «dyrka og dyrkbar jord.» 

 

Som følge av forslag om 2 nye bestemmelser § 2.24 – Deponering av gravemasser og § 2.25 – 

Mellomlagring av matjord endres nåværende § 2.24 – Jordvern til § 2.26 - Jordvern 

 

Rådmannen foreslår at det skal utarbeides en plan som tydelig viser hvordan mottak av 

jordressursene er foreslått håndtert/avklart etter jordloven og plan- og bygningsloven og det skal 

foreligge dokumentasjon på godkjent massemottak for kommunen før igangsettelse kan gis for 

utbygging av planområdet.  

 

Rådmannen foreslår i tillegg at all matjord skal kjøres bort til godkjent deponi for slike masser. 

Det må utarbeides en plan for hvordan dette arbeide skal utføres og planen skal godkjennes av 

kommunen før igangsettelse for utbygging av planområdet gis.  

 

Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette en ny bestemmelse som ivaretar dette.  

 

Ny bestemmelse § 2.25- Håndtering av matjord 

«Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge en plan for 

gjenbruk av dyrket og dyrkbar jord. Planene skal forelegges kommunen og godkjennes av lokale 

landbruksmyndigheter. Planen skal inneholde opplysninger om antall m3 med matjord, hvor 

denne evt. skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og hvor mye som skal tilfalle 

landbruksarealer i nærheten. Innenfor hvert delfelt skal all dyrket og dyrkbar jord være 

håndtert i tråd med godkjent plan før det gis ferdigattest for bygg».  

 

 

Rådmannen vurderer ved vedtak av denne bestemmelsen at det ikke er behov en matjordplan 

sett også i lys av omfanget.  

 

Rådmannen tar til etterretning at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 03.02.2017 

ikke fremmer innsigelse til planen.    

 

 

ROAF, brev datert: 08.12.2017   

ROAF bekrefter å ha vært involvert i dimensjonering og planlegging av renovasjon for dette 

området. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Forslagsstiller vil sørge for at dette samarbeidet videreføres i prosjekterings-fasen. 

 

Forslagstiller ønsker følgende tillegg etter siste punktum i bestemmelsen § 6.1 – Tekniske 

anlegg og samfunnstjenester. «VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og vise 

tilkoblingspunkter» 

 

Forslagstiller ønsker også en ny bestemmelse § 6.8 – Renovasjon som lyder slik: 



«Det skal utarbeides en helhetlig plan for renovasjonsløsningen i planområdet. 

Renovasjonsløsningen skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for disse 

arbeidene kan gis»  

 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen tar ROAF og forslagstillers tilsvar til etterretning.  

 

Rådmannen er i hovedsak enig med forslagstiller ønske om tillegg til bestemmelsen § 6.1 og ny 

bestemmelse § 6.8 og foreslår dette endret til følgende bestemmelse ved 2.gangsbehandling: 

 

«Det skal utarbeides en helhetlig plan for renovasjonsløsningen i planområdet. Planen skal 

godkjennes av kommunen og før det gis rammetillatelse innenfor planområdet». 

 

 

Landbrukskontoret, brev dater 18.12.2017 

1) I overvannsplanen er det skissert at nedslagsfelt for overvann i dag er i vestlig retning, 

men at dette ønskes endret til østlig retning. Utfordringene med jorderosjon og 

vannkvalitet i Leiravassdraget er store. Det er her snakk om å lede overflatevann over i 

til dels lukkede dreneringssystemer som berører flere grunneiere på sin veg mot åpne 

bekke- og elveleier. Landbrukskontoret er kjent med at i alle fall en av disse grunneierne 

ser problematisk på å lede mer vann i allerede gamle bunnledninger som har begrenset 

kapasitet.  Landbrukskontoret mener det må stilles mer krav til overvannshåndtering på 

det regulerte området, og ikke så vagt som det framstilles i saken. Landbrukskontoret 

synes det er uheldig at overflatevannet skal ledes østover, og dersom dette skal skje, så 

må grunneieres tillatelse til å lede overflatevannet i østlig retning innhentes helt ned til 

åpent bekkeløp. Landbrukskontoret mener fordrøying av overflatevannet i større grad 

må sikres på regulert område, og at ikke nedslagsfeltet og retning for hvor overflatevann 

fra området endres. 

 

2) I rapport fra Rambøll er det skissert at grunneier på regulert område ønsker å deponere 

ca 20 000 m3 på jordbruksareal i østlig retning. Dette anses som meget problematisk av 

Landbrukskontoret. Problemstillingene som en slik omfattende deponering av masser 

stiller er mange, og et slikt tiltak må behandles etter flere lover og forskrifter. Slik 

Landbrukskontoret ser saken anses tiltaket å være problematisk på flere måter.   

 

Dersom det skulle komme en søknad om å deponere mener landbrukskontoret at tiltaket 

må reguleres.  Overskuddsmasser må i kjøres bort på godkjente massemottak.  

 

3) Det står at matjorda skal tas vare på innenfor dette området. Dette er ikke godt nok. 

Matjord er en begrenset ressurs som er viktig at ivaretas til matproduksjon. 

Landbrukskontoret mener det bør stilles krav til at det lages en plan for bruken av 

matjorda på det regulerte området før igangsettingstillatelse gis. Planen skal forelegges 

og godkjennes av landbruksmyndigheten, og inneholde opplysninger om antall m3 med 

matjord, hvordan denne evt. skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og 

hvor mye som skal tilfalle landbruksarealer i nærheten. Landbrukskontoret er kjent med 

at gården som skal reguleres er registeret med floghavre, men at det på det aktuelle 

jordet ikke har vært floghavre. Landbrukskontoret mener at det må tilstrebes at den 

matjorda på området, som er av svært god kvalitet tas vare på til matproduksjon. Dette 

kan innebære at matjorda helt eller delvis må kjøres bort på egnede jorder i nærheten. 

 



Forslagstillers 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. Forslagssstiller 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. 

 
Rådmannens kommentar: 

Overvann 

Rådmannen viser her til sin vurdering til høringsuttalelsen fra Akershus Fylkeskommune 

 

Deponering 

Rådmannen viser her til sin vurdering til høringsuttalelsen fra NVE.   

 

Matjord 

Rådmannen viser her til sin vurdering til høringsuttalelsen fra Akershus Fylkeskommune 

 

 

ANDRE INSTANSER 

 

Gjerdrum Næringslivsforening, brev datert 09.12.2017 

Det vises til brev av 17.10.2017 Gjerdrum Næringslivsforening har drøftet saken og vil gi 

følgende uttalelse.  

 

Vi anser det som viktig at det legges til rette for næring i første etasje i byggene som vil bli 



liggende inntil fylkesveg 120. Det er ikke noe stort behov for mer næringsareal slik vi ser det i 

Ask sentrum per i dag, men hvis det ikke legges til rette for næring her i forbindelse med 

utbygging av Skjønnhaugtunet, vil en ha fratatt et behov for fremtiden.  

 

Derfor mener GNF det er fornuftig å tilrettelegge for næring for små virksomheter, kontor etc. i 

bygg på Skjønnhaugtunet som har fasade mot F.v. 120.  

 
 

 

Forslagstillers kommentar 

Slik planen foreligger er dette ønsket ivaretatt, det vises her til formålsområdene BKB1 og 

BKB2. 

 

 

Rådmannens kommentar 

Rådmannen slutter seg til forslagstillers og Gjerdrum Næringslivsforening kommentar. 

 

 

NABOER: 

Ingrid S. Olstad med flere, brev datert 11.12.2017 

Planforslaget omfatter felt 22/S1 og felt 26/B1 av områdereguleringsplanen for Ask som ble 

vedtatt i 2015. Planforslaget opplyses å omfatte 156 boenheter fordelt på fire bygg. Det legges 

opp til trinnvis årlig utbygging, der det østlige bygget planlegges oppført først. Planområdet har 

atkomst fra fv. 120. 

 

Våre bemerkninger kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: 

• Hensyntagen til berørte grunneiere i den fremlagte detaljreguleringsplanen. 

• Hensyntagen til eksisterende naboer og nye beboere i gjennomføringsfasen. 

 

Hensyntagen til berørte grunneiere som omfattes av detaljreguleringsplanen: 

Det har dessverre ikke vært noe samarbeid mellom Gjerdrum Boliger, som fremmer forslag til 

detaljreguleringsplan, og grunneiere av gnr./bnr. 39/20 Ingrid Olstad som eier deler av det 

regulerte området. 

 

Selv om vi ikke kan påpeke noen form for saksbehandlingsfeil i reguleringsplanarbeidet har 

dette til tider vært svært belastende og frustrerende. 

 

Vi håper vi med dette kan bidra til at detaljreguleringsbestemmelsene pålegger utbygger de 

nødvendige tiltak, slik at det regulerte området under og etter utbyggingen er trygt, funksjonelt 

og arkitektonisk pent. 

 

Hensyntagen til eksisterende naboer og nye beboere i gjennomføringsfasen. 

I forslaget til utbygger er det planlagt årlig utbygging i fire trinn. I løpet av disse fire trinnene 

skal området tilføres 156/4 nye boenheter pr byggetrinn. Dette kan anslåes til en befolknings- 

vekst i området på mellom 60 og 100 personer/trinn med tilhørende krav til sikker frem-

kommelighet for biler, gående og syklende.  

 

Det er nærliggende å tro at det i gjennomføringsfasen vil bli mye ekstra støy, støv og tungtrafikk 

i området som kan medføre uryddig fremkommelighet med tilhørende farlige situasjoner. 

 

Det ferdes mange gående og syklende skolebarn i området som, grunnet sin unge alder, har 

dårligere avstandsbedømmelse og retningsbestemt hørsel enn voksne. Dette faktum kan i 



enkelte situasjoner skape misforståelser og livsfarlige situasjoner mellom barn og 

anleggsmaskiner.  

 

For å sikre god og sikker fremkommelighet for eksisterende og nye beboere i kvartal 26 mener 

vi gang-/sykkelvei SGS2 med belysning må etableres før område/kvartal 22 bygges ut. 

 

Vi håper det er mulig å pålegge utbygger å komprimere utbyggingsfasen samt innta noen 

viktige rekkefølgekrav for å sikre at gående og syklende, gjennom hele utbyggingsperioden, får 

god og trygg fremkommelighet ved at: 

 

a) hvert enkelt område/kvartal omsøkes og bygges samlet. 

b) byggetiden pr. område/kvartal reduseres til et minimum 

c) at uteområder for hele kvartalet og tilliggende områder utenfor kvartalsbebyggelsen 

      istandsettes fortløpende. 

d) SGS2 med belysning må etableres før område/kvartal 22 bygges ut. 

 

Vi håper dette kan være et rimelige krav da det ifølge opplysninger, ref. annonse på internett 

www.finn.no med FINN-kode: 105646790 viser at over 50 % av leilighetene tilhørende første 

blokk i område 26 allerede er solgt. 

 

Reguleringsbestemmelen § 2.18 Parkering: 

Som mulig beboer av de nye blokkene synes vi også det er merkelig at det i § 2.18 parkering 

kun stilles krav til "tilrettelegging for EL-bil på 50 %" av plassene. Her bør man følge 

stortingets representantforslag som påpeker at det er viktig å tilrettelegge for lading på alle 

plassene i grunninfrastrukturen slik at man slipper å bytte kostbar infrastruktur i etterkant. Det 

er også muligheter for offentlig støtte for å etablere denne infrastrukturen så pålegget bør ikke 

være urimelig. Vedlagt lenke til Stortingets og Elbilforeningens sider. 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016- 

2017/dok8-201617-070s/ 

 

https://wpstatic.idium.no/elbil.no/2016/05/6242-elbil-veileder-web.pdf 

 

Vi håper kommunen kan formulere innholdet i nevnte kulepunkt slik at disse påleggene kan 

inntas i detaljreguleringsbestemmelsene 

 

 Bebyggelsen innenfor hvert området/kvartal må etableres før kvartal 22 bygges ut 

 Det skal ikke gis igangsettelsestillatelse før 70% av de planlagte leilighetene er solg 

innenfor hvert område/kvartal 

 Gang-/sykkelvegvei SGS2, med belysning må etableres før kvartal 22 bygges ut 

 Det bør tilrettelegges for lading på alle plassene i grunninfrastrukturen slik at man 

slipper å bytte kostbar infrastruktur i etterkant. 

 

Vi ber om beskjed dersom kommunen ikke ønsker å ta våre kommentarer til følge. 

 

Forslagstiller kommentar 

Vedrørende 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. 

 

https://wpstatic.idium.no/elbil.no/2016/05/6242-elbil-veileder-web.pdf


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 etappevis 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 utomhus opparbeidelse 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 regulerings- 

bestemmelsene, 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 igangsettingstillatelse 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 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. 

  

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen kan ikke uttale seg til dialogen som har vært i utviklingsfasen av planen men 

registrer at det utrykkes misnøye med samarbeidet med Gjerdrum Boliger og grunneiere av 

gnr./bnr. 39/20 Ingrid Olstad som eier deler av det regulerte området. 

 

Rådmannen viser for øvrig til møtereferatet av 15.01.2018 og punkt 2 vedrørende mulig riving 

av eksisterende bolig. Rådmannen har i ettertid foretatt en juridisk vurdering via advokatfirmaet 

Kvale advokatfirma som konkluderer følgende:  

 

Fra notat datert: 12.02.2018  

«Basert på vurderingen vår over, mener vi at det ikke er en feil ved planen at det ikke fremgår 

mer eksplisitt at en virkning av at planen vedtas er at det vil kunne gis rivingstillatelse i 

forbindelse med gjennomføring av planen. Vi understreker at det hefter en viss tvil om 

resultatet». 

 

Rådmannen har følgende vurderinger utover dette: 



a) hvert enkelt område/kvartal omsøkes og bygges samlet. 

a. Rådmannen slutter seg til tiltakshavers vurdering av at det er markedet som styrer 

fremdriften av prosjektet.  

 

b) byggetiden per område/kvartal reduseres til et minimum 

a. Rådmannen er enig i dette og at dette må prioriteres men dette er forhold som styres 

av markedet og ikke kan styres av reguleringsbestemmelser.  

 

c) at uteområder for hele kvartalet og tilliggende områder utenfor kvartalsbebyggelsen 

istandsettes fortløpende. 

a. Rådmannen fastslår at for uteområdene for hvert kvartal skal være ferdig istandsatt 

før neste kvartal påbegynnes med bygging. 

 

d) SGS2 med belysning må etableres før område/kvartal 22 bygges ut. 

a. Rådmannen anser dette som ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Reguleringsbestemmelsen § 2.18 -Parkering: 

Rådmannen slutter seg til forslagstillers vurdering om at dette er ivaretatt i regulerings- 

bestemmelsene.   

 

Rådmannen viser for øvrig til sin vurdering til høringsuttalelse fra Statens vegvesen.  

 

Oddmund Hønsen m/flere, brev datert 07.12.2017 

2.24 Jordvern 

Vi ber om at det utarbeides en egen massehåndteringsplan som godkjennes av landbruks- 

myndighetene.  

 

3.3 Tekniske planer 

I forbindelse med utarbeidelse av VA plan ber vi om at det vurderes tilknytningspunkt for 

oppsittere på Hønsi for vann og avløp. 

 

3.4 Overvann 

Vi viser til at erklæring om rettigheter til utslipp av overvann på gnr. 39/2 må ses i lys av at 

grunneier på gnr.39/2 er selgere av utbyggingsområdet. Vår bekymring er at overvannutslipp 

mot øst også får konsekvenser for gnr. 39/1, 40/1 og 40/4. 

 

Vi ser av reguleringsbestemmelsene at overvann skal fordrøyes med en faktor på 0,7 før det 

slippes ut. Vi forstår at overvann skal ledes østover, noe som vil forårsake økt vannføring i 

bekkelukkingen over eiendommene 39/1, 40/1 og 40/4 samt at bekken over eiendommene 39/1 

0g 40/4. Grunneierne av disse eiendommene ber kommunen vise stor aktsomhet og be om 

utvidete analyser som belyser denne bekkelukkingen, som er fra 1970-tallet, og bekkene tåler 

mer flomvann. 

 

Det er lite konkret redegjort for overvannshåndtering måt øst og konsekvenser for jordbruks- 

områder nedstrøms. Det er skissert løsninger om hvordan det kan eller bør gjøres, men ikke 

konkretisert, og etter vårt skjønn er ikke løsningene gjennomførbare pga. terrengforhold og 

jordsmonn.  

 

Videre utvikling av sentrumsplanen vil også tilføre overvann mot øst til et privat hydroteknisk 

anlegg, som ikke er dimensjoner til å ta imot mer enn overvann fra landbruksområdene. Vi ber 

om at overvannsplanen utarbeides i samarbeid med landbruksmyndighetene og berørte 

grunneiere. 



 

Forslagstillers 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 vedrørende 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. 

 

 

Rådmannens kommentar: 

Jordvern 

Rådmannen viser til sin vurdering til høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

Matjord 

Rådmannen viser her til sin vurdering til høringsuttalelsen fra Akershus Fylkeskommune 

 

Tekniske planer 

Rådmannen vurderer at det ikke er mulig å gi slik føring i reguleringsbestemmelsen, men kan 

oppfordre tiltakshaver i forbindelse med byggesak.  

 

Overvann 

Rådmannen viser her til sin vurdering til høringsuttalelsen fra Akershus Fylkeskommune 

 

 


