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Vedlegg 

 

1 Plankart med planid 201605 

2 Reguleringsbestemmelser høringsforslag datert 230517 

3 Planbeskrivelse Skjønnhaugtunet - datert 230517 

4 ROS analyse Skjønnhaugtunet - rev 170118 

5 Illustrasjonsplan - sist revidert 160617 

6 Planutsnitt av ny bebyggelse mot eksisterende bebyggelse - udatert 

7 Kartlegging av naturtyper  - utarbeidet av Miljøfaglig utredning - datert 220816 

8 Illustrasjonsplan i 3D Skjønnhaugtunet, udatert 



9 Anleggsfase - datert 230517 

10 Skjønnhaugtunet - Områdestabilitet og lokalstabilitet -  revidert 220517 

11 Skjønnhaugtunet - Grunnundersøkelse - datert 120516 

12 Overvannshåndtering - Skjønnhaugtunet utarbeidet av Rambøll - sist revidert180517 

13 Støyvurdering - Skjønnhaugtunet utarbeidet av Berg Knudsen AS - datert 160517 

14 Flystøykart - datert 170118 

15 Avtale om flytting av KV16 - udatert 

16 Referat fra møtet mellom Gjerdrum kommunen og forslagsstiller 150118 

17 Forslagstillers innspill etter offentlig høring med kommentarer, udatert 

18 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Statens 

vegvesen 

19 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - NVE 

20 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Gjerdrum 

næringslivsforening 

21 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Oddmund 

Hønsen m.fl. 

22 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - ROAF 

23 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Jan-Erik Olstad 

med fler 

24 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Akershus 

Fylkeskommune 

25 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Hafslund Nett 

26 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - 

Landbrukskontoret 

27 Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - FMOA 

28 NGI rapport_ utfylling f-G1 Skjønnhaugtunet 

29 Forslagstillers og rådmennenes høringsuttalelser til detaljregulering for Skjønnhaugtunet 

Saken gjelder: 

Romerike Arkitekter AS fremmer Detaljregulering for Skjønnhaugtunet på vegne av Gjerdrum 

Boliger AS.  

 

Denne detaljreguleringen utfyller felt 22/S1 og felt 26/B1 samt deler av felt 21/S2 og felt 25/ B2 

i områdeplan for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015.  

 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligformål/ blokkbebyggelse.  

 

Det planlegges 4 boligblokker samt næring i første etasje ut mot fv. 120. 

 

Forslag til detaljregulering for Skjønnhaugtunet ble i formannskapsmøte den 20.09.2017 sak 

61/17 vedtatt lagt ut på offentlig høring med høringsfrist 11.12.2017.  Det er kommet inn 10 

innspill/merknader til offentlig ettersyn. 

 

Det kom ingen innsigelse fra overordnet myndighet i høringen.  

 

Alle innkomne merknader, innspill og dokumenter er vurdert og kommentert av forslagstiller og 

rådmannen. 

 

Saken legges nå fram for kommunestyret til sluttbehandling.   

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2018  

Enstemmig vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljregulering for 

SKJØNNHAUGTUNET med tilhørende reguleringsbestemmelser med planID 201605, datert 

23.05.2017, og plankart med planID 201605, datert 16.06.2017 med følgende endringer fra 

1.gangsbehandling - (tilføyelser i kursiv, slettinger gjennomstreket): 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.15 - Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2012. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.15 –Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.15 – Støy  
Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 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 reguleringsbestemmelse § 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 m
3
 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.» 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.24 - Jordvern 

Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrkbar 

jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet jordbruksareal. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.24 – Jordvern 

«dyrkbar jord» endres til «dyrka og dyrkbar jord.» og bestemmelsen endres til § 2.26 - Jordvern 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.26 – Jordvern 



Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrka og 

dyrkbar jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet 

jordbruksareal. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.1 – Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

Legges til etter siste punktum: «VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og vise 

tilkoblingspunkter» 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6-1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og 

vise tilkoblingspunkter. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

f-SKV16 samt f_SF2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB1.  

f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal være ferdig opparbeidet før 

det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse 

for BBB4. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

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

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 
O-SKV16, O-SKV14 samt f_SF1, f_SF2 og f_SF3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.7 Infrastruktur 

Før det gis rammetillatelse på bygningsdel innenfor for 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 tiltakene er sikret 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.7 - Infrastruktur 
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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.7 – Infrastruktur 

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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.8 – Renovasjon 

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

godkjennes av kommunen og før det gis rammetillatelse innenfor planområdet» 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018  

Enstemmig vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljregulering for 

SKJØNNHAUGTUNET med tilhørende reguleringsbestemmelser med planID 201605, datert 

23.05.2017, og plankart med planID 201605, datert 16.06.2017 med følgende endringer fra 

1.gangsbehandling - (tilføyelser i kursiv, slettinger gjennomstreket): 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.15 - Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2012. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.15 –Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.15 – Støy  
Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 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 reguleringsbestemmelse § 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 m
3
 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.» 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.24 - Jordvern 

Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrkbar 

jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet jordbruksareal. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.24 – Jordvern 

«dyrkbar jord» endres til «dyrka og dyrkbar jord.» og bestemmelsen endres til § 2.26 - Jordvern 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.26 – Jordvern 
Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrka og 

dyrkbar jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet 

jordbruksareal. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.1 – Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

Legges til etter siste punktum: «VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og vise 

tilkoblingspunkter» 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6-1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og 

vise tilkoblingspunkter. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

f-SKV16 samt f_SF2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB1.  

f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal være ferdig opparbeidet før 

det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse 

for BBB4. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

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

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 
O-SKV16, O-SKV14 samt f_SF1, f_SF2 og f_SF3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.7 Infrastruktur 

Før det gis rammetillatelse på bygningsdel innenfor for 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 tiltakene er sikret 

 



Endring av reguleringsbestemmelse § 6.7 - Infrastruktur 
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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.7 – Infrastruktur 

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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.8 – Renovasjon 

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

godkjennes av kommunen og før det gis rammetillatelse innenfor planområdet» 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Detaljregulering for 

SKJØNNHAUGTUNET med tilhørende reguleringsbestemmelser med planID 201605, datert 

23.05.2017, og plankart med planID 201605, datert 16.06.2017 med følgende endringer fra 

1.gangsbehandling - (tilføyelser i kursiv, slettinger gjennomstreket): 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.15 - Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2012. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.15 –Støy 

Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.15 – Støy  
Trafikkstøy skal utredes i henhold til retningslinje T-1442/2016 tabell 3. 

Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå 

ikke er høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, 

stue), før kommunen kan gi ferdigattest for boliger som ligger i støyutsatt sone som viser at 

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

 

Ny reguleringsbestemmelse § 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 reguleringsbestemmelse § 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 m
3
 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.» 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 2.24 - Jordvern 

Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrkbar 

jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet jordbruksareal. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 2.24 – Jordvern 

«dyrkbar jord» endres til «dyrka og dyrkbar jord.» og bestemmelsen endres til § 2.26 - Jordvern 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 2.26 – Jordvern 
Inngrep i dyrkbar jord skal reduseres mest mulig. Der hvor massehåndtering omfatter dyrka og 

dyrkbar jord, skal matjordressurser tas av, bevares til matproduksjon og tilføres et egnet 

jordbruksareal. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.1 – Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

Legges til etter siste punktum: «VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og vise 

tilkoblingspunkter» 

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6-1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

VA-plan skal behandles og godkjennes av kommunen senest som en del av byggetillatelsen, og 

før bygging av disse anleggene starter. VA-planen skal dokumentere slukkevannkapasitet og 

vise tilkoblingspunkter. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

f-SKV16 samt f_SF2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB1.  

f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal være ferdig opparbeidet før 

det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse 

for BBB4. 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 

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

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 



Ny reguleringsbestemmelse § 6.4 – Trafikk og vegnett 
O-SKV16, O-SKV14 samt f_SF1, f_SF2 og f_SF3 skal være ferdig opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for BBB1. f-SGS2 frem til og inkludert f_SGT1 mellom BBB2 og BBB4 skal 

være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB2. f-SGS2 skal være ferdig 

opparbeidet før det gis brukstillatelse for BBB4. 

 

Eksisterende reguleringsbestemmelse § 6.7 Infrastruktur 

Før det gis rammetillatelse på bygningsdel innenfor for 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 tiltakene er sikret 

 

Endring av reguleringsbestemmelse § 6.7 - Infrastruktur 
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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.7 – Infrastruktur 

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.  

 

Ny reguleringsbestemmelse § 6.8 – Renovasjon 

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

godkjennes av kommunen og før det gis rammetillatelse innenfor planområdet» 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen i Gjerdrum 

 

 

Frits Arne Eriksen  

  



 

Saksopplysninger: 
Eiendommene det gjelder er del av gnr. 39, bnr. 2 (gårdseiendom) og gnr. 39, bnr. 20 (boligeiendom).   

 
Areal, beliggenhet og topografi  

Planområdet er på ca. 16 daa og ligger i Ask sentrum, langs fv. 120. Byggeområdet innenfor planen 

er flatt, fra 180 moh. ved fv. 120 til 181 moh. i øst. I øst ender planområdet i skråning, ned mot 172 

moh. 

 

Områderegulering:  

Planområdet er en del av felt 21/S2, 22/S1(sentrumsformål), 25/B3 og 26/B3 (boligbebyggelse) og 

G3 (grønnstruktur) i områdeplan for Ask sentrum, hvor alle feltene er regulert med en utnyttelses- 

grad BYA (bebygd areal) = 60 %.   

 

Reguleringsplan:  

Reguleringsplanen har formålene boligbebyggelse (BBB1, 2 og 3) med en regulert utnyttelse 

(bebygd areal) = 60 %, bolig/forretning/kontor (BKB 1 og 2) med en regulert utnyttelse (bebygd 

areal) = 80 % og grønnstruktur (f_G1).   

 

Av formål til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur har planen kjørevei (SKV 1-2, 14, 16-17), 

fortau (SF1-3) gatetun (SGT1), gang og sykkelvei (SGSG1-2), annen veggrunn (SVT1-3), annen 

veggrunn, grønt areal (SVG1), parkering (SPA1-2) og parkeringshus (SPH1).  

 

Grønnstruktur har formålene grønnstruktur (G1) og turveg (GTD1)  

 

Politisk behandling: 

Detaljregulering for SKJØNNHAUGTUNET med, planID 201605 ble 1. gangsbehandlet i 

formannskapet den 20.09.2017 som sak 61/17. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Andel parkeringsplasser som skal tilrettelegges for EL-biler, endres fra min. 10% til min. 50 

% i reguleringsbestemmelsenes paragraf 2.18, 2.avsnitt, 2.setning. 

 

2.§2.12., siste setning endres til «svartelistede arter må ikke brukes og allergene planter tillates 

ikke ved inngangspartier og møtepunkter. For øvrig oppfordres det til bruk av humlevennlige 

planter utendørs. 

 

3.§2.18., Etter første setning («(…)og på terreng.»)tilføyes følgende setning: «Alle 

parkeringsplasser på bakkeplan skal etableres som gressarmert betong eller alternativ 

konstruksjon som sikrer god overvannshåndtering. 

 

4.Forslag til detaljregulering for Skjønnhaugtunet med plankart datert 16.06.2017 og 

bestemmelser datert 23.05.2017 samt tilhørende dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn og 

sendes på høring med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. 

 

Følgende endringer innarbeides i bestemmelsene og erstatter rekkefølgekravet anført i § 8 i 

bestemmelsene: 

 

Før det gis rammetillatelse på bygningsdel innenfor for 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 tiltakene er sikret.» 

 

 



Offentlig høring:  

Planen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og ble kunngjort i Romerikes blad den 24.11.2017 

med en høringsfrist til 11.12.2017 og samtidig lagt ut på kommunens hjemmeside.  

 

Det er kommet inn ti (10) innspill/merknader til offentlig ettersyn.  

 

Merknadene kom fra Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Gjerdrum 

næringslivforening, Oddmund Hønsen m/flere, Romerike avfallsforedling, Ingrid Olstad 

m/flere, Akershus fylkeskommune, Hafslund nett, Landbrukskontoret og Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus.  

 

Alle høringsuttalelser er vurdert og ligger ved som vedlegg til saken.  

 

Rådmannens vurderinger 

Rådmannen har gjennomgått alle høringsuttalelsene, forslagstillers tilsvar og har på selvstendig 

grunnlag vurdert behov for endringer i bestemmelsene i sluttbehandlingen. 

 

Rådmannen har vurdert at disse endringene ikke er av vesentlig karakter men som en 

konsekvens av innspillene slik at planen ikke må legges ut på ny høring.  

 

Endringene rådmannen i all hovedsak foreslår er presiseringer og avklaringer slik at man skal 

unngå diskusjoner om forståelse av den enkelte bestemmelse i ettertid.  

 

Rådmannen foreslår følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

 

Rådmannens begrunnelse for endring av § 2.15 - Støy 

Endringen består i å oppdatere til gjeldende retningslinje og styrke bestemmelsen i henhold til 

siste versjon av støysonekart for Gardemoen flyplass. 

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for ny § 2.24 – Deponering av gravemasser 

Endringene kommer som en konsekvens av høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Landbrukskontoret, NVE og enighet med forslagstiller i møte den 16.01.2018. 

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for ny § 2.25 – Håndtering av matjord 

Endringene kommer som en konsekvens av høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Landbrukskontoret, NVE og enighet med forslagstiller i møte den 16.01.2018 

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for endring av § 2.24- Jordvern 

Endringene kommer som en konsekvens av høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus og forslagsstillers tilsvar til høringsinnspillene.   

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for endring av § 6.1 - Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

Endringen kommer som en følge av innspill fra kommunen i møte 15.01.18 og tilsvar fra 

forslagsstiller i mail datert 18.01.2018.  



 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for endring av § 6.4 – Trafikk 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 i henhold til 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.  

 

Rådmannens begrunnelse for endring av § 6.7 Infrastruktur 

Endringen kommer som en konsekvens av høringsuttalelse fra Statens vegvesen. Rådmannen 

påpeker at å endre ordlyden uten at dette medfører noen konsekvens planmessig eller vil 

medføre økonomiske konsekvenser for tiltakshaver men tydeliggjøre bestemmelsens innhold og 

formål. 

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Rådmannens begrunnelse for ny § 6.8 – Renovasjon 

Bestemmelsen kommer som en konsekvens av innspill fra kommunen i møte 15.01.18 tilsvar fra 

tiltakshaver i mail datert 18.01.2018 

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover rådmannens forslag til overtagelse 

for drift og vedlikehold av SKV14 og SKV16.  

 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler kommunestyret om å vedta «Deltaljregulering for Skjønnhaugtunet» med 

rådmannens forslag til endringer av reguleringsbestemmelsene. 


