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Utsnitt med planforslaget bekkeberget hage

Saken gjelder:
Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging
med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget.
Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker.
Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd. Formannskapet
skal ta stilling til om detaljreguleringen kan legges ut til høring.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling
Representant Leif Haugland (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber administrasjonen om å forberede en sak der vi starter arbeidet med
«materialveileder» som kan benyttes for miljøvurderinger i byggesaker og
reguleringsbestemmelser. Dette bør igangsettes så snart som mulig da det er en økende
byggeaktivitet.
Votering
1. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Representant Hauglands forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Detaljregulering for bekkeberget Hage med plankart datert 30.06.2017 og bestemmelser
datert 29.08.2017 samt tilhørende dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn og sendes
på høring med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.
2. Formannskapet ber administrasjonen om å forberede en sak der vi starter arbeidet med
«materialveileder» som kan benyttes for miljøvurderinger i byggesaker og
reguleringsbestemmelser. Dette bør igangsettes så snart som mulig da det er en økende
byggeaktivitet.

Rådmannens forslag til vedtak
Detaljregulering for bekkeberget Hage med plankart datert 30.06.2017 og bestemmelser datert
29.08.2017 samt tilhørende dokumenter, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med
hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Rådmannen i Gjerdrum

Frits Eriksen
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Plankart
Reguleringsbestemmelsr 29-08-2017
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Flomvurdering Bekkeberget
Overvannsplan
Notat om overvannshåndtering
Bekkeberget hage biomangfold rapport m vurdering nml 8_12 170616
Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
Innspill til reguleringsplan for Bekkeberget Hage fra beboerne i Gamle Fjellvegen - del 2
Innspill til reguleringsplan for Bekkeberget Hage fra beboerne i Gamle Fjellvegen
Hafslund Nett AS - uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid
Fylkesmannens uttalelse til varsel om igangsatt detaljregulering
Akershus fylkeskommunes uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid
NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Bekkeberget Hage
Perspektiv 12
Tomtesnitt
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Perspektiv 9
Perspektiv 8
Perspektiv 7
Perspektiv 6
Perspektiv 5
Perspektiv 4
Perspektiv 3

Fakta:
Hensikt med planen:
Formålet med detaljreguleringen er å regulere til boligformål småhusbebyggelse. Forslaget
omfatter 18 boenheter fordelt på fem rekker. Planforslaget erstatter tidligere bebyggelsesplan for
eiendommene.
Forslagsstiller:
Amblie og Moe Bygg AS
Plankonsulent:
Ing. Quamme AS
Eiendommer:
 I hovedsak gnr/bnr: 54/ 31, 54/54, 54/105, 55/37. (Se planbeskrivelsen for full opplisting.)
Areal, beliggenhet og topografi
Planområdet er på ca. 16 daa og ligger på Bekkeberget ved utkjøringen til Fjellvegen.
Byggeområdet innenfor planen er flatt, fra 186 moh., og svakt stigende mot nord vest.
Forhold til gjeldende plandokumenter
Kommuneplan: Planområdet er avsatt til eksisterende byggeområde «boligformål» i
kommuneplanen for 2012-2024.
Regulering: Planområdet inngår i «Bebyggelsesplan for gnr 54, bnr 31 med tilliggende
eiendommer». Omfattes av «reguleringsplan med bestemmelser for Bekkeberget gnr/bnr 6, 9, 4
mfl.»
Utbyggingsavtale:
Det er ikke aktuelt med særskilt utbyggingsavtale for planområdet.
Utnyttelsesgrad og byggehøyde
Innenfor byggeområde konsentrert småhusbebyggelse er tomteutnyttelsen satt til BYA = 60 %
for BK5 og BK6. For BK4 er den satt til 50%. Eneboligområdene er på 25 og 30 % BYA..
Maksimal byggehøyde for frittliggende boligbebyggelse er foreslått til 8 meter over
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For konsentrert småhusbebyggelse er maksimal
mønehøyde 9 meter og gesims 8 meter.
Trafikk og adkomstforhold
Planområdet har adkomst fra Spenningsmåsan. Adkomsten vil bli felles inn på byggeområdet.
For nærmere beskrivelse av planforslaget, vises det til planbeskrivelsen, plankartet og
reguleringsbestemmelsene.
Planprosessen
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 13.04.2016.Planoppstart ble kunngjort av plankonsulent
i Romerikes blad 12.07.2016 og det ble sendt brev til offentlige instanser og naboer. Frist for å
komme med merknader var satt til 08.08.2016. Det ble mottatt sju merknader til varsel om
planoppstart. Merknadene kom fra Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Statens vegvesen, Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Hafslund Nett
Beboerne i Gamle Fjellvegen 1 og 2.

Det kom ingen varsel om innsigelse. Merknadene ansees som ivaretatt av forslagstiller og
kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsen. Forslagstiller har imøtekommet kravene stilt fra
NVE om nødvendig hensyn til flomfare og erosjon. Som tidligere bebyggelsesplan er hensynet
til naboene (Gamle Fjellvegen) ivaretatt ved å ha innkjøring fra Spenningsmåsan.

Vurdering av planforslaget
Hovedgrepet i planforslaget
Planforslaget baserer seg på gjeldende bebyggelsesplan med forbedringer av plasseringen av
lekeområde og ved at bekkedraget blir tilstrekkelig hensyntatt ved avsetting til et grøntareal hvor
tiltak ikke tillates utover eventuell nødvendig flom sikring eller avbøting på erosjonsskader i
bekkeløpet.
Estetikk
Slik det er vist i perspektivsnitt og illustrasjoner mener rådmannen at planforslaget er godt
tilpasset strøkets karakter. Formen fra rekkehusene på Teietunet er gjentatt og høyder og volum
på bebyggelsen er tilpasset eksisterende eneboliger som grenser til planområdet. Det er satt krav
til at bebyggelse og anlegg samt uteområder skal utformes slik at planområdet fremstår med
helhetlig preg. Dette medfører noe skjønn ved byggesak, hvor byggesøknader vil bli vurdert i
forhold til eksisterende bebyggelse og innbyrdes i planområdet. Det er ikke satt krav til takform,
men maksimum mønehøyde bør ikke overskrides da den er godt tilpasset eksisterende
bygningsmasse.
Geoteknisk vurdering og stabilisering
Området ligger over den marine grense. Løsmassene består i hovedsak av morenemasser
(avsetninger fra istiden) og myr. Av den grunn er det ikke stilt krav til nærmere geotekniske
undersøkelser.
Flomfare
Planområdet er omfattet av samme nedbørsfelt som Teietunet og utsatt for 200 årsflom. Av den
grunn de samme forutsetningene som Teietunet. Også for dette planområdet må myr erstattes
med pukkstein og heving av terrenget tilsvarende det som er gjort på Teietunet. Etter mye
nedbør og kraftig regnskyll ble det i høsten 2015 avlest en vannstand nært 200 årsflom nivået på
Buvatnet. Utbyggingen på Teietunet gikk klar av vannmassene fra bekkeløpene. Kjellerfri sone
er en selvfølge for dette området.
Naturmangfoldsloven
Forslagstiller har utført kartlegging av naturmangfold i planområdet hvor det er gjort
vurderinger i forhold til naturmangfoldsloven. Bekkedraget er et potensielt leveområde for
amfibier og innsekt. Planforslaget har ivaretatt hensynet til dette ved å sette av tilstrekkelig
grøntbelte langs vannstrengen igjennom planområdet. Det er registrert svartlistearter i området
som bør fjernes i forbindelse med opparbeidelsen av eiendommene. Rådmannen anser at
naturmangfoldsloven og dens intensjoner er ivaretatt i planforslaget.
Forhold til barn og unge
Løsningen med et større fellesareal som er satt av i plankartet er romslig nok for at
samhandlingssoner kan fungere i praksis. Bebyggelsens plassering i forhold til lekeområdet gir
en trygg ramme med sosial kontroll av området.

Forhold til folkehelse
Utbyggingen ligger ca. 100 meter fra busstoppene på Fjellvegen. Planforslaget bygger videre på
«loopen» som er nevnt i veilederen for Ask sentrum. Planforslaget ligger tett opp til atkomster
for gående og syklende ut mot etablerte, gang- og sykkelvegnett. Felles arealet i midten gir
muligheter for ulike aktiviteter. Rådmannen mener derfor at planforslaget vil bygge opp under
gode løsninger som kan ivareta god folkehelse.
Økonomiske konsekvenser
Planforslaget vil ikke medføre noen direkte kostnader for kommunen. Tiltak og løsninger skal
finansieres av utbygger i tråd med kravene til opparbeidelse i plan og bygningsloven.
Utbyggingstakt
Planforslaget omfatter ca. 19 boenheter fordelt på fem bygg og en ledig boligtomt. Utbygger
ønsker å komme i gang i løpet av 2018.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til detaljregulering for Bekkeberget Hage med plankart datert
30.06.2017 og bestemmelser datert 29.08.2017 samt tilhørende dokumenter, legges ut til
offentlig ettersyn og sendes på høring med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 1211.

Særutskrift sendes:
Ved offentlig ettersyn/ høring sendes planforslaget på høring til regionale myndigheter, berørte
grunneiere, aktuelle lag og foreninger mm. Planforslaget vil bli gjort tilgjengelig på kommunens
nettside. I tillegg vil det bli kunngjort i Romerikes Blad.

