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Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for 
Skjønhaugtunet.  
 
Vi viser til oversendelse med svarfrist den 11.12.17. 

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 samarbeide 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 befolkningsvekst i 

området på mellom 60 og 100 personer/trinn med tilhørende krav til sikker fremkommelighet 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. 

Reguletingsbestemmelsn §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 
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