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Vedlegg 

1 Merknader ved høring 

2 Notat naturmangfold Romeriksåsen flerbruksanlegg 

3 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26.08.2015, tillatelse til oppstart av arbeidet med 

reguleringsplan 

4 Forslag til planprogram 14.08.2017 

 

Saken gjelder: 

Plan- og bygningslovens § 12-9 krever at kommunen utarbeider planprogram for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planprogrammet 

redegjør for formål, prosess og utredningsbehov for planarbeidet. 

 

Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg ble lagt ut på høring 

31.03.2017 etter behandling i kommunestyret den 10.06.15. 

 

Gjerdrum kommune har ved høringsfristens utløp mottatt 11 uttalelser fra statlige og regionale 

myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene er vurdert. Det er kun gjort små 

endringer i selve planprogrammet. Innholdet i innspillene, samt kommentarer til innspillene er 

gjengitt i et eget vedlegg. 

 

En del av innspillene vil ha betydning for utforming av planforslaget, men har ikke medført 

nevneverdige endringer av selve planprogrammet. Planforslaget må følge opp følgende punkter: 

 trafikk og parkeringsløsninger 

 utrede alternativ for rulleskiløype 

 ivareta myrområdet med spesielt hensyn til overvannshåndtering og klimagasser  

 

 

 

 

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2017  

Behandling 

Representant Mads Knudsen Sander (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

 

Tekst under overskriften «4.4 Rulleskiløype» fjernes i sin helhet til fordel for det følgende: 

 

«Gjerdrum kommune ønsker ingen asfaltert trasé for rulleskitrening, pigging, eller sykling i 

planområdet. Arbeidet med bedre fasiliteter for rulleskikjøring vil foregå andre steder i bygda, 

primært sett i sammenheng med utbedring av det generelle gang- og sykkelveinettet.» 

 

Øvrige referanser til rulleskitrasé, under punkt 1.1, 1.2, 1.3.3, 4,6 og 5.3.5 strykes. 

 

Votering 

1. Representant Mads Sander Knudsens (MDG) forslag fikk 1 stemme (MDG). 

2. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes 

og legges til grunn for den videre planprosessen. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen 

flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes og legges til grunn for den videre planprosessen. 

 

 

 

 

Rådmannen i Gjerdrum 

 

 

Frits Eriksen  

 


