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Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen 

 

Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

Beskrivelse av forslaget: 

• Forslagsstiller: Fauna Nord AS 

• Navn område: Del av Gauterud Gård 

• Gnr / Bnr: 31/1 

• Areal: Ca 140 daa 

• Dagens arealbruk: LNFR 

• Formål med forslaget: Næringsutvikling 

• Antall boenheter / type næring / annet formål: Arealekstensiv næring, ikke publikumsrettet 

Kartutsnitt  

Miljø og naturressurser  

1. Naturverdier / 
biologisk mangfold / 
vannmiljø 

• Område med høy naturverdi? 

• Berøres vassdrag? 

• Berøres trekkveier eller 
beiteområder for vilt? 

• Ingen registrerte naturverdier 

• Ikke vernet vassdrag 

• Vannspeilet på området er kunstig anlagt pga oppfylling 

2. Jord og 
skogressurser 

• Antall daa fulldyrket mark som 
berøres? 

• Antall daa dyrkbar mark som 
berøres? 

• Antall daa beitemark som berøres? 

• Antall daa skog som berøres? 

• 24 daa fulldyrket mark (definsjon i Gårdskart, i realiteten er dette 
arealet mindre verdifullt som matjord) 

• 1,3 daa innmarksbeite 

• Ca 100 daa blandingsskog 

3. Landskap / 
grøntstruktur 

• I hvilken grad påvirker forslaget 
landskap og grøntstruktur? 

• Relativt sett liten grad 

4. Kulturminner / • Finnes kulturminner i området? • Nei 



Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen 

 

Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

kulturmiljø • Har området stor kulturell verdi / 
rekreasjonsverdi?  

5. Friluftsliv og 
rekreasjon 

• Gir forslaget økt / redusert mulighet 
for friluftsliv og rekreasjon? 

• Nei 

6. Forurensing / Støy 
• Gir forslaget økt støy eller annen 

forurensing av luft og vann? 

• Økt støy i området må påregnes ved utbygging og drift, men 
næringsområdet vil bli planlagt med gdoe buffersoner mot annen 
bebyggelse 

 

7. Masseforvaltning 
• Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for masseforvaltning? 
• Ved opparbeidelse vil det sannsynlig bli overskudd av grusmasser, 

som vil bli benyttet som ressurs 

8. Andre 
miljøkonsekvenser 

• Fare for flom / ras? 

• Påvirkes vannbalanse / 
massebalanse? 

• Det vil være behov for grundige utredninger i detaljplanarbeidet mht. 
geoteknikk, vann- og massebalanse. 

Samfunnsforhold   

9. By- og 
tettstedsutvikling / 
nærmiljø 

• Hvordan påvirker forslaget vår 
etablerte tettstedsstruktur? 

• Hvordan forholder forslaget seg til 
regional plan for areal og transport? 

• Befolkningsendringer 

• Sosiale møteplasser 

• Se nærmere vedlegget om dette 

10. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / 
veiutløsning 

• Endringer i trafikkvolum / 
kapasitet?  

• Behov for trafikksikring? 

• Mulighet for kollektivdekning? 

• Trafikkanalyse vil være et av utredningstemaene i detaljplanarbeidet. 
Næringsutviklingen vil redusere andel pendlertrafikk ut av kommunen  

11. Barn og unge • Tilgang til eksisterende leke- og • Ingen konsekvens annet enn at utviklingen vil bidra til opparbeidelse 
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

aktivitetsområder (reduksjon? 
Barrierer?) 

• Tilgang på nye leke- og 
aktivitetsområder? 

• Avstand til nærmeste barneskole 

• Etablerte gang- / sykkelveger mot 
skole / sentrum? 

av planlagt gang- og sykkelvei, som er et viktig tiltak i kommunen 

12. Næringsliv og 
sysselsetting 

• Bransje og type arbeidsplasser 

• Antall sysselsatte 

• Hvordan forholder forslaget seg til 
regional plan for areal og transport? 

• Se nærmere om dette i vedlegg 

13. Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

• Kapasitet barnehage 

• Kapasitet skole 

• Vann / avløp 

• Hjemmebaserte tjenester 

• Vei og annen teknisk infrastruktur ligger godt til rette, men vil også 
bli utredet i nærmere detalj i planarbeidet 

• Forslaget utløser ikke behov for ny sosial infrastruktur 

14. Energibehov / 
løsninger 

• Kan tiltak tilknyttes fjernvarme? 

• Status vedr strøm innhentes fra 
nettleverandør  

•  Tiltak vil ikke tilknyttes fjernvarme. Næringsarealet vil tilrettelegges 
med lokal, miljøvennlig energisentral 

• Tilgjengelig strøm i området 

15. Folkehelse / 
universell utforming / 
samfunnssikkerhet 
(ROS) 

• Mulighet for å kunne gå / sykle 

• Tilgang til friområder 

• Tilgjengelighet for 
funksjonshemmede 

• Tilgang for redningsmannskap 

• Risiko for ulykker / uønskede 
hendelser ved produksjon, lagring 
eller transport? 

 
 
 
 
 
 

• Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema 
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

16. Andre forhold 
• Ligger forslaget innenfor en 

hensynssone? 
• Ikke som forslagsstiller er kjent med  

 



Gjerdrum Sør Næringsområde
Innspill til kommuneplanens arealdel om næringsutvikling på Gauterud

Side 1

Innhold i dokumentet:
1. Oppsummering
2. Behov for nytt næringsareal i kommunen
3. Det aktuelle arealets beskaffenhet
4. Type næring
5. Mulighetsstudie for utnyttelse
6. Avveining av hensyn

Ilustrasjon av stedstilpasset næringsutvikling på Gauterud



1. Oppsummering av innspillets hovedpunkter

Side 2

Eier av Gauterud Gård har inngått langsiktig samarbeid med Fauna Nord AS for næringsutvikling på ca 140 mål langs FV 120 sør i kommunen. Fauna Nord er et av 
Romerikes ledende utviklingsselskap for plasskrevende næring/industri med omtrent 500 mål næringsareal langs E6 under utvikling. Fauna Nord er eid 50-50 av 
eiendomsselskapet Fauna Eiendom AS og industrikonsernet Otto Olsen Holding AS. 

Gjerdrum kommune har mangel på eksisterende og fremtidige næringsarelaer med attraktiv beliggenhet. Dette innebærer blant annet at kommunen har en høy 
pendelerandel blant innbyggerne, og at gründere og lokale firmaer i stor grad er nødt til å søke til andre kommuner for næringsutvikling og investeringer. 

Regionalt er det også en økende utfordring at det er er svært krevende å utvikle nytt næringsareal langs E6 nord for Oslo. Betydelige interessekonflikter eksisterer de 
fleste steder; typisk jordvern, naturmangfold (herunder vernede raviner og vassdrag), krevende grunnforhold, boliginteresser og/eller infrastrukturproblemer. Som følge av 
bytransformasjon i Osloregionen, presses mye næringsvirksomhet ut av befolkningstette områder. I dag finnes utbyggingsmulighetene stort sett  ved Gardermoen og 
nordover. Dette er ofte for langt unna ansatte og marked, og mertransporten er ikke ønskelig i et klimaperspektiv.

Det nye næringsområdet på Gauterud fremstår som et godt område for kommunens næringsutvikling. Området ligger langs hovedvei og i nærheten av E6 og 
logsitikk/industriclusteret på Berger. Utbyggingen vil skje på fjellgrunn, verdifulle jordressurser går ikke tapt og utviklingen vil heller ikke gå på bekostning av viktig 
naturmangfold. En næringsutvikling på området er også gunstig ut ifra trafikale og klimatiske hensyn, og konflikten med boliginteresser er relativt sett beskjeden. 

Det nye næringsområdet vil tilrettelegges med flerbrukerbygg for små og mellomstore bedrifter som gjør at kommunen i lang tid vil kunne tiltrekke seg investeringer og 
næringsetableringer.

Illustrasjon av næringsområdets terrengtilpasning med grønne buffersoner mot omkringliggende eiendommer



2. Gjerdrum kommune trenger nytt næringsareal med attraktiv 
beliggenhet

Side 3

Gjerdrums eksisterende kommuneplan har begrensede arealer for fremtidig næringsutvikling for virksomheter med plassbehov. Det er ikke avsatt 
noen næringsområder der hovedvekten av etterspørselen for slike næringsarealer finnes; i kommunens områder i nærheten av E6. 

Dersom det ikke settes av nye arealer av betydning med attraktiv beliggenhet i kommunen, vil dette i stor grad begrense fremtidige investeringer 
og næringsetableringer i kommunen.

Kommunen oppsummerer utfordringen i utkast til planprogram pkt 4.10 og 4.14. 

Det er etter forslagsstiller syn avgjørende at kommunen, ved vurderingen av nye næringsarealer, ivaretar næringslivets behov for nye arealer 
nærme hovedfartsåren E6.  Arealene langs FV 120 sør i kommunen er da det aktuelle området der infrastrukturen ligger til rette og som også 
innebærer at trafikk ikke kanaliseres innover i kommunen. 

Dagens kommuneplankart har få muligheter 
for næringsutvikling (blå områder) og ingen 
sør i kommunen nærme E6



3. Det aktuelle arealet på Gauterud er spesielt godt egnet

Side 4

Hovedårsaker til at arealet egner seg godt for kommunens næringsutvikling: 

- Langs hovedvei og nærme E6
- Ingen nedbygging av verdifull dyrket eller dyrkbar mark
- Ingen ødeleggelse av vernede vassdrag, raviner eller registrert verdifullt 

naturmangold
- Begrenset siluett- og fjernvirkning og god skjerming mot omgivelsene
- I hovedsak fjellgrunn
- Lite konfliktfullt med boliginteresser
- Reduksjon av pendlertrafikk ut av kommunen
- Næringstrafikk gjennom Ask og innover i kommunen unngås
- Bidrag til utbygging av vedtatt gang- og sykkelvei langs FV 120
- Kommunen vil ha sikret areal for arealekstensive næringsetableringer i 

lang tid fremover



4. Arealet vil bli en attraktiv næringspark for små- og mellomstore 
bedrifter 

Side 5

Type arealekstensiv næring som er 

aktuell (ikke publikumsrettet):

- Lett produksjon/industri
- Forskning- og utviklingsrettede 

virksomheter med plassbehov
- Engros/importvirksomheter
- Verksteder
- Andre servicebedrifter med 

plassbehov
- Proffutsalg 

Illustrasjon av nybygg i næringsparken



5. Ny situasjonplan for næringsparken –
ca. 140 mål inkl. grøntsoner

Side 6

Illustrasjon som viser mulig utnyttelse av området med ni bygg som alle kan være flerbrukerbygg



5. Næringsparken vil ligge skjermet og godt tilpasset i terrenget

Side 7

Illustrasjon som viser hvordan næringsområdet vil tilpasse seg terrenget rundt



6. Innspillet besvarer en av kommunens arealutfordringer uten at viktige 
hensyn blir skadelidende

Side 8

Dette innspillet følger opp kommunens planprogram i pkt 4.14, som peker på 
Gauterud/Flatner som fremtidig næringsareal. 

Nærheten til E6 og Berger innebærer at innspillet også følger opp føringer i 
regionalplan for areal og transport. For øvrig er det sentralt at innspillet er i 
overensetmmelse med overordnede retningslinjer, herunder de som handler om 
miljø og beskyttelse av matjord. 

En næringsutvikling på arealet vil ellers bidra til å redusere pendlertrafikk ut av 
kommunen. Dette igjen vil bidra til å legge mindre press på trafikkknutepunktene 
på Skedsmokorset og innover til Oslo.

Vi håper kommunen ser positivt på innspillet slik at vi kan begynne 
planleggingen av et attraktiv næringsområde som vil gi betydelig positive 
ringvirkninger i kommunen.



Eiendomsutvikling



Gjerdrum Sør Næringsområde
Innspill til kommuneplanens arealdel om næringsutvikling på Gauterud

Side 1

Innhold i dokumentet:
1. Oppsummering
2. Behov for nytt næringsareal i kommunen
3. Det aktuelle arealets beskaffenhet
4. Type næring
5. Mulighetsstudie for utnyttelse
6. Avveining av hensyn

Ilustrasjon av stedstilpasset næringsutvikling på Gauterud



1. Oppsummering av innspillets hovedpunkter

Side 2

Eier av Gauterud Gård har inngått langsiktig samarbeid med Fauna Nord AS for næringsutvikling på ca 140 mål langs FV 120 sør i kommunen. Fauna Nord er et av 
Romerikes ledende utviklingsselskap for plasskrevende næring/industri med omtrent 500 mål næringsareal langs E6 under utvikling. Fauna Nord er eid 50-50 av 
eiendomsselskapet Fauna Eiendom AS og industrikonsernet Otto Olsen Holding AS. 

Gjerdrum kommune har mangel på eksisterende og fremtidige næringsarelaer med attraktiv beliggenhet. Dette innebærer blant annet at kommunen har en høy 
pendelerandel blant innbyggerne, og at gründere og lokale firmaer i stor grad er nødt til å søke til andre kommuner for næringsutvikling og investeringer. 

Regionalt er det også en økende utfordring at det er er svært krevende å utvikle nytt næringsareal langs E6 nord for Oslo. Betydelige interessekonflikter eksisterer de 
fleste steder; typisk jordvern, naturmangfold (herunder vernede raviner og vassdrag), krevende grunnforhold, boliginteresser og/eller infrastrukturproblemer. Som følge av 
bytransformasjon i Osloregionen, presses mye næringsvirksomhet ut av befolkningstette områder. I dag finnes utbyggingsmulighetene stort sett  ved Gardermoen og 
nordover. Dette er ofte for langt unna ansatte og marked, og mertransporten er ikke ønskelig i et klimaperspektiv.

Det nye næringsområdet på Gauterud fremstår som et godt område for kommunens næringsutvikling. Området ligger langs hovedvei og i nærheten av E6 og 
logsitikk/industriclusteret på Berger. Utbyggingen vil skje på fjellgrunn, verdifulle jordressurser går ikke tapt og utviklingen vil heller ikke gå på bekostning av viktig 
naturmangfold. En næringsutvikling på området er også gunstig ut ifra trafikale og klimatiske hensyn, og konflikten med boliginteresser er relativt sett beskjeden. 

Det nye næringsområdet vil tilrettelegges med flerbrukerbygg for små og mellomstore bedrifter som gjør at kommunen i lang tid vil kunne tiltrekke seg investeringer og 
næringsetableringer.
 

Illustrasjon av næringsområdets terrengtilpasning med grønne buffersoner mot omkringliggende eiendommer



2. Gjerdrum kommune trenger nytt næringsareal med attraktiv 
beliggenhet

Side 3

Gjerdrums eksisterende kommuneplan har begrensede arealer for fremtidig næringsutvikling for virksomheter med plassbehov. Det er ikke avsatt 
noen næringsområder der hovedvekten av etterspørselen for slike næringsarealer finnes; i kommunens områder i nærheten av E6. 

Dersom det ikke settes av nye arealer av betydning med attraktiv beliggenhet i kommunen, vil dette i stor grad begrense fremtidige investeringer 
og næringsetableringer i kommunen.

Kommunen oppsummerer utfordringen i utkast til planprogram pkt 4.10 og 4.14. 

Det er etter forslagsstiller syn avgjørende at kommunen, ved vurderingen av nye næringsarealer, ivaretar næringslivets behov for nye arealer 
nærme hovedfartsåren E6.  Arealene langs FV 120 sør i kommunen er da det aktuelle området der infrastrukturen ligger til rette og som også 
innebærer at trafikk ikke kanaliseres innover i kommunen. 

 

Dagens kommuneplankart har få muligheter 
for næringsutvikling (blå områder) og ingen 
sør i kommunen nærme E6



3. Det aktuelle arealet på Gauterud er spesielt godt egnet

Side 4

Hovedårsaker til at arealet egner seg godt for kommunens næringsutvikling: 

- Langs hovedvei og nærme E6
- Ingen nedbygging av verdifull dyrket eller dyrkbar mark
- Ingen ødeleggelse av vernede vassdrag, raviner eller registrert verdifullt 

naturmangold
- Begrenset siluett- og fjernvirkning og god skjerming mot omgivelsene
- I hovedsak fjellgrunn
- Lite konfliktfullt med boliginteresser
- Reduksjon av pendlertrafikk ut av kommunen
- Næringstrafikk gjennom Ask og innover i kommunen unngås
- Bidrag til utbygging av vedtatt gang- og sykkelvei langs FV 120
- Kommunen vil ha sikret areal for arealekstensive næringsetableringer i 

lang tid fremover

 



4. Arealet vil bli en attraktiv næringspark for små- og mellomstore 
bedrifter 

Side 5

Type arealekstensiv næring som er 
aktuell (ikke publikumsrettet):
 
- Lett produksjon/industri
- Forskning- og utviklingsrettede 

virksomheter med plassbehov
- Engros/importvirksomheter
- Verksteder
- Andre servicebedrifter med 

plassbehov
- Proffutsalg 

Illustrasjon av nybygg i næringsparken



5. Ny situasjonplan for næringsparken – 
ca. 140 mål inkl. grøntsoner

Side 6

Illustrasjon som viser mulig utnyttelse av området med ni bygg som alle kan være flerbrukerbygg



5. Næringsparken vil ligge skjermet og godt tilpasset i terrenget

Side 7

Illustrasjon som viser hvordan næringsområdet vil tilpasse seg terrenget rundt



6. Innspillet besvarer en av kommunens arealutfordringer uten at viktige 
hensyn blir skadelidende

Side 8

Dette innspillet følger opp kommunens planprogram i pkt 4.14, som peker på 
Gauterud/Flatner som fremtidig næringsareal. 

Nærheten til E6 og Berger innebærer at innspillet også følger opp føringer i 
regionalplan for areal og transport. For øvrig er det sentralt at innspillet er i 
overensetmmelse med overordnede retningslinjer, herunder de som handler om 
miljø og beskyttelse av matjord. 

En næringsutvikling på arealet vil ellers bidra til å redusere pendlertrafikk ut av 
kommunen. Dette igjen vil bidra til å legge mindre press på trafikkknutepunktene 
på Skedsmokorset og innover til Oslo.

Vi håper kommunen ser positivt på innspillet slik at vi kan begynne 
planleggingen av et attraktiv næringsområde som vil gi betydelig positive 
ringvirkninger i kommunen.



Eiendomsutvikling
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