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Saken gjelder/sammendrag: 
Det er søkt om en mindre endring av reguleringsplan for Brådalsfjellet B8 – B10. Endringen 
gjelder en mindre justering av hovedadkomstveg inn i planområdet for å hensynta en 
trafostasjon plassert inn til planområdet. Endringen innebærer også mindre justering av én 
boligtomt som ligger inntil SKV1 (adkomstvegen) 
 

Rådmannens forslag til innstilling  
Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av 
reguleringsplan Brådalsfjellet B8-B10, planID 1201601.Saksbehandlingsgebyr faktureres i 
henhold til kommunens gebyrregulativ for 2019 jfr. Pbl.  § 33.1. Faktura ettersendes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019  

Votering 
Enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Infrastruktur i planområdet B8-B10 er per idag under opparbeidelse. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2019  

Votering 
Enstemmig 

Vedtak 
Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av 
reguleringsplan Brådalsfjellet B8-B10, planID 1201601.Saksbehandlingsgebyr faktureres i 
henhold til kommunens gebyrregulativ for 2019 jfr. Pbl.  § 33.1. Faktura ettersendes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 
 
Frits Arne Eriksen  
 
Bakgrunn: 
Infrastruktur i planområdet B8-B10 er per idag under opparbeidelse. 
 
Ask Brodal AS har fremmet søknad om mindre endring av reguleringsplan for Brådalsfjellet B8-
B10. Endringen innebærer justering av SKV1 som er hovedadkomstvegen inn i området. 
Bakgrunnen for søknaden er at det er plassert en trafostasjon hvor SKV1 per idag er regulert. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken gjelder en mindre endring av vedtatt detaljreguleringsplan for Brådalsfjellet B8-B10, planID 
201601. Endringer går ut en mindre justering av vegen SKV1, spesifikt i koblingspunktet til 
tilgrensende planområde. Søknaden ligger vedlagt. 
 
Søknaden innebærer justering av plankartet for området, men ingen endringer i planbeskrivelse 
eller planbestemmelser. 
 
Før endringen (utsnitt av plankartet): 



 
 
Etter endringen: 

 
 
 
Viktige hensyn/krav: 
Etter naturmangfoldloven  §  7  skal  prinsippene  i  §§  8-12  legges  til  grunn  som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal gå fram 
av vedtaket. Det er rådmannens vurdering at den omsøkte endringen ikke berører hensynet til 
naturmangfold. 
 
Endringen berører ikke overordnede myndigheter. 
 
Saken har vært sendt til høring til berørte kommunale myndigheter og berørte naboer; disse har 
ikke uttalt seg negativt til endringen. 
 
Vegtrasséen for SKV1 har en relativt bratt helningsgrad, på det meste 10%. Omsøkte endring 
medfører ingen negativ endring av vegens utforming og helningsgrad. 
 



Konklusjon: 
Rådmannen  kan  ikke  se  noen  negative  aspekter  ved  å  tillate  en  mindre  endring  og 
utvalget rådes derfor til å vedta den mindre endringen som skissert på vedlagt kart. 
 
 
Særutskrift sendes: 
 
Saksbehandler for videre forføyning.


