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SAKSFRAMLEGG 
 
Prinsippbeslutning - prioritering av arealinnspill 
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
4/19 Kommuneplanutvalg 15.05.2019 
57/19 Kommunestyret 22.05.2019 

 
Vedlegg 
1 kart flystøy og vegstøy 
2 kart gangavstand barneskoler 2 km 
3 kart kollektivdekning 700 meter 
4 Kart stier som bør sikres i regulering 
 
Utrykte vedlegg:  

Saken gjelder/sammendrag: 
Denne saken gjelder hvilke arealinnspill som skal innarbeides i forslag til nye kommuneplan for 
Gjerdrum. Saken må sees i sammenheng med planutvalgssak PS 1/19 behandlet 03.04.2019 og 
PS 5/19.  
Denne saken synliggjør hvilke arealinnspill som bør prioriteres, men også hvordan 
arealinnspillene bør justeres i tråd med de prinsippene som kommunen har besluttet at skal være 
førende. Saken illustreres hvordan utvikling av kommunen kan skje utover planperiodene, men 
dette er ikke bindende for kommunen. 
 

Rådmannens forslag til innstilling  
Kommunen godkjenner administrasjonens forslag til prioritering av arealinnspill med de 
justeringer som er fremlagt, samt øvrige foreslåtte arealendringer. Arealinnspillene innarbeides i 
forslag til ny kommuneplan i tråd med det som er skissert i denne saken. 
 
 
 



Saksprotokoll i Kommuneplanutvalg - 15.05.2019  

Behandling 

Representant Mads Sander (MDG) fremmet på vegne av MDG og Lars Peder Nordbakken (V) 
følgende forslag til tilføyelse: 
«Område 29 - «Hønsi Vestre» -  erstattes av område 1, teig A (økolandsbyprosjektet). Gjerdrum 
kommune må insistere på at sistnevnte område, i likhet med område 29, må kunne regnes inn i 
sentrumsområdet, med følgende argumentasjon: Området er marginalt utenfor én kilometers 
luftlinje fra bussterminalen på Ask, men har allikevel tilfredsstillende kollektivdekning. Området 
er innenfor én kilometers radius fra Oppvekstjordet som per i dag rommer viktige 
sentrumsfunksjoner som idrettshall, kunstgressbane og ungdomsskole, og som for fremtiden 
også er tiltenkt å romme svømmehall og barneskole.» 
 

Representant Mads Sander (MDG) fremmet følgende forslag til tilføyelse:      
«Kommuneplanutvalget anerkjenner at det er behov for ytterligere næringsarealer i kommunen, 
men støtter allikevel rådmannens forslag om å ikke ta med innspill nr. 10 (Gauterud Gård) i den 
videre vurderingen for dette planarbeidet. Før det tas stilling til utbyggeres ønske om å tilby 
store næringsarealer trengs det en grundigere diskusjon om hva slags næringspolitikk vi ønsker 
å føre i Gjerdrum kommune. Administrasjonen bes, i lys av dette, å igangsette arbeidet med en 
næringspolitisk plan for kommunen som tar sikte på å være ferdig behandlet/vedtatt før neste 
rullering av kommuneplanens arealdel.» 
 
 
Representant Marianne Ecker (AP) fremmet to endringsforslag til rådmannens innstilling: 

1. Arealinnspill nr 10 tas inn som nytt næringsområde. 
2. Arealinnspill nr 29 tas ut 

 

Votering 
Representant Marianne Eckers forslag om arealinnspill 10 ble vedtatt med 8 mot én stemme mot 
representant Mads Sanders forslag om opprettholde rådmannens innstilling om arealinnspill 10. 
 
Representant Marianne Eckers forslag om arealinnspill 29 ble enstemmig vedtatt. 
 
Mads Sanders og Lars Peder Nordbakkens forslag til arealinnspill 1, teig A falt med to stemmer 
(MDG,V) 
 
Rådmanns forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenstående vedtatte endringer. 

Vedtak 
Kommunen godkjenner administrasjonens forslag til prioritering av arealinnspill med vedtatte 
endringer og tilføyelser i Kommuneplanutvalgets møte 15.05.19, med de justeringer som er 
fremlagt, samt øvrige foreslåtte arealendringer. Arealinnspillene innarbeides i forslag til ny 
kommuneplan i tråd med det som er skissert i denne saken. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2019  

Behandling 
Representant Ole Thomas Fladby erklærte seg inhabil, da han står bak et av arealinnspillene. 
Kommunestyret sluttet seg til representantens vurdering og han ble erklært inhabil. 
 
Det ble i forkant av møtet mottatt et anonymt brev, der det ble anført at representant Dagrun 
Agnete Ødegaard er inhabil i saken «Prinsippbeslutning – prioritering av arealinnspill». 
Representanten Dagrun Agnete Ødegaard redegjorde for sitt syn og vurderte selv at hun ikke var 
inhabil. Rådmannen redegjorde for sin vurdering basert på samtaler med KS Advokatene. 
Kommunestyret sluttet seg til representantens og rådmannens vurderinger og hun ble erklært 
habil. 
 
1.Ordføreren fremmet forslag om å korte ned kommuneplanutvalgets forslag til  vedtak til 
følgende: 
«Kommunen godkjenner administrasjonens forslag til prioritering av arealinnspill med vedtatte 
endringer og tilføyelser i Kommuneplanutvalgets møte 15.05.19, med de justeringer som er 
fremlagt.» 

2.Representant Mads Sander (MDG) fremmet på vegne av MDG og Lars Peder Nordbakken (V) 
følgende forslag til tilføyelse:  
«Område 29 - «Hønsi Vestre» - erstattes av område 1, teig A (økolandsbyprosjektet). Gjerdrum 
kommune må insistere på at sistnevnte område, i likhet med område 29, må kunne regnes inn i 
sentrumsområdet, med følgende argumentasjon: Området er marginalt utenfor én kilometers 
luftlinje fra bussterminalen på Ask, men har allikevel tilfredsstillende kollektivdekning. Området 
er innenfor én kilometers radius fra Oppvekstjordet som per i dag rommer viktige 
sentrumsfunksjoner som idrettshall, kunstgressbane og ungdomsskole, og som for fremtiden 
også er tiltenkt å romme svømmehall og barneskole.» 
 
3.Representant Mads Sander (MDG) fremmet følgende forslag til tilføyelse: 
«Rådmannens opprinnelige forslag om å ta ut område 10 (Gauterud Gård) opprettholdes, med 
følgende tilføyelse: 
Formannskapet anerkjenner at det er behov for ytterligere næringsarealer i kommunen, men 
støtter allikevel rådmannens forslag om å ikke ta med innspill nr. 10 (Gauterud Gård) i den 
videre vurderingen for dette planarbeidet. Før det tas stilling til utbyggeres ønske om å tilby 
store næringsarealer trengs det en grundigere diskusjon om hva slags næringspolitikk vi ønsker 
å føre i Gjerdrum kommune. Administrasjonen bes, i lys av dette, å igangsette arbeidet med en 
næringspolitisk plan for kommunen som tar sikte på å være ferdig behandlet/vedtatt før neste 
rullering av kommuneplanens arealdel.»  

Votering 
1. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
2. Representant Mads Sander (MDG) og Lars Peder Nordbakkens (V) forslag falt med 3 

stemmer (MDG, V, Uavhengig). 
3. Representant Mads Sanders (MDG) forslag falt med 2 stemmer (MDG og Uavhengig). 

 

Vedtak 
Kommunen godkjenner administrasjonens forslag til prioritering av arealinnspill med vedtatte 
endringer og tilføyelser i Kommuneplanutvalgets møte 15.05.19, med de justeringer som er 
fremlagt. 



 
 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 
Frits Arne Eriksen  



Bakgrunn: 
 
Gjerdrum kommunes arealstrategi fremgår av kommuneplanens samfunnsdel, sist vedtatt 
30.05.2018: 
 

 
 
 
Denne arealstrategiene har flere hensyn som skal ivaretas. I sak PS  5/19 for formannskapet ble 
det besluttet en slik prioritering: 

1) Jordvern 
2) Bærekraftig boligtypesammensetning 
3) Sentrumsfortetting 



I sak 1/19 for planutvalget i møte 03.04.2019 ble det fattet følgende beslutning om føringer for 
ny kommuneplan for Gjerdrum. 
 
« «Tidligere vedtatte prinsipper om jordvern, boligsammensetning og ATP ligger fortsatt til grunn. 
Basert på en vektlegging av prinsipper om nærhet til nåværende kollektivakse og hensynet til 
friluftsområder tilknyttet eksisterende boligfelt, vedtas flg:  
 Arealer som berører dyrkbar jord, tas ut.  
 Arealer som medfører uforholdsmessig trafikk og støy for eksisterende boligområder, tas ut.   
 Det skal ikke bygges lenger fra Fjellvegen enn eksisterende boligfelt.  
 Nytt forslag fra administrasjonen skal ikke overstige det antallet boliger som ligger i eksisterende 

forslag.   
 Vi ber administrasjonen omarbeide forslaget og legge det fram for Kommuneplanutvalget.»   
 
 
Rådmannen vil knytte noen merknader til forståelsen av dette vedtaket: 
 

 I definisjonene av dyrket og dyrkbar mark legger rådmannen registrerte arealressurser i 
nasjonalt oversiktskart til grunn (AR5). 

 Med «uforholdsmessig støy trafikk og støy for eksisterende boligområder» oppfatter 
rådmannen primært at dette omhandler anleggsstøy ved utbygging av nye områder. 
Sekundært også om gjennomgangstrafikk fra nye boligområder direkte medfører store 
ulemper for eksisterende bebyggelse. 
 

Kartutsnittet under viser områder som har samme avstand fra fv. 427 som eksisterende 
boligområder: 



 
 
 
Ut fra disse føringene foreslår rådmannen en revidert prioritering av arealinnspill for ny 
kommuneplan for Gjerdrum. Videre foreslår rådmann at enkelte arealinnspill justeres i omfang 
før innarbeidelse i forslag til ny kommuneplan. 
 

Særlig om jordvern 
I vurderingen av jordvernhensyn, har administrasjonen lagt til grunn jordloven § 9 som angir 
følgende: 
 
§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 



 
Dette innebærer at arealinnspill som berører dyrket eller dyrkbar mark slik det er registrert i 
AR51 så vil innspillet enten avvises, eller justeres for å hensynta jordvernet. Rådmannen 
understreker at arealresurskartet AR5 ikke alltid samsvarer med dagens bruk av grunnen. AR5 
ble sist oppdatert i 2017. 

Vurderinger av dimensjoneringsgrunnlaget 
 
For kommende 12-årsperiode legges en dimensjonerende grense for planreserven lik 
vekstgrensen oppgitt i kommuneplanens samfunnsdel på 2,5% årlig vekst. Beregnet ut fra 
folketall 1.januar 2019 på 6823 fremskrevet 12 år gir 2353 nye innbyggere for perioden. Antall 
personer per bolig er satt til nasjonalt gjennomsnitt som ved siste telling var 2,17. Dette gir et 
dimensjoneringsgrunnlag på inntil 1084 for hele kommunen. 
 
For vekstsonen – innenfor 1 km fra Ask Terminal: 
 

Innenfor grønn grense: 
Blokkbebyggelse  560 boeneheter 
Mellomsjikt  64 boenheter 
 
Utenfor grønn grense: 
Mellomsjikt  151 boenheter 
 
Sum for Vekstsonen 775 boenheter som utgjør 71,5% av det totale 
dimensjoneringsgrunnlaget. 
 

For utenfor vekstsonen – mer enn 1 km fra Ask terminal: 
 

Behovene utenfor vekstsonen er på 309 boenheter som utgjør 28,5 % av det totale 
dimensjoneringsgrunnlaget. 
 

I vekstsonen inngår innspill nummer 29, Hønsi Vestre, med 50 boenheter. Øvrig planreserve er 
allerede i gjeldende planer innarbeidet og reguleringsplanarbeid er påbegynt på disse. Antallet 
boenheter dette utgjør fremgår av gitte tall i reguleringsplanarbeid, sannsynlig utnyttelse og 
konkrete byggesaker i sentrumsonen så som Askhøgda, Skjønhaugtunet og Vestvang II.  
 
Administrasjonen har ikke funnet tilstrekkelig planreserve for mellomsjiktet sentrumsnært. Det 
anbefales derfor å fravike anbefalte måltall for vekstfordeling gitt i Regional Areal- og 
Transportplan for Oslo og Akershus som oppgir minimum 80% for vekstsonen i prioriterte 
tettsteder og maksimum 20% ellers i kommunen.  
 
For vekstsonen i Ask tettsted anbefaler administrasjonen at vekstfordelingen for kommende 
planperiode settes til 71,5% av total boligreserve. Øvrig boligreserve blir da 28,5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. 



Administrasjonen anser at presset mot jordvernet vil bli mindre om en større del enn 20% av 
veksten tas i Åsen. Dette fører videre til at mer av mellomsjiktet kan bygges i åsen med tanke på 
ønsket boligtypesammensetning. 
 
 
 
 
Anbefalingen innebærer at ca 28,5% av nye boliger vil ligge utenfor tettstedet Ask, slik det er 
definert i areal- og transportplan for Oslo og Akerhus. 
 
Med  2,5% vekst som beregningsgrunnlag som innebærer bygging av 309 boliger utenfor 
sentrumsområdene for kommende planperiode 2019-2031 Denne kan fordeles slik på nye 
boligområder: 
Områder/arealinnspill 3 og 21 12 13 18 
Boligreserve for planperioden 141 20 7 141 
 
Rådmannen anslår at det med samme vekstrate kan bygges rundt 775 boliger innenfor 
sentrumssonen. Eksisterende boligreserve kan med fordel utvides med et område for mer 
familievennlige boliger innenfor denne avgrensningen men fortsatt nært sentrum. For 
planperioden legges da til område 29 som estimeres å fasilitere for inntil 50 slike boliger. 
 
 



Oversikt over arealinnspill 

 
 
Tabellen under viser oversikt over alle innspill fra eksterne. Grønn farge angir hvorvidt 
rådmannen anbefaler at innspillet helt innarbeidet i forslag til nye kommuneplan; gul farge angir 
at arealinnspillet forslås innarbeidet med en justering; rød farge angir at arealinnspillet foreslås 
ikke prioritert.  
  



 

Oversikt over alle arealinnspill til kommuneplanens arealdel 2019 -2031 (sist revidert 
08.04.2019) 
Nr Avsender Gnr/bnr Bruksnavn/adr

esse 
Areal 
(DAA) 

Nåværende 
formål 

Ønsket 
formål 

Antall 
boenhete
r 

55/8 
55/20  

1 
 

Per Håkon 
Sand 

51/6 (teig 
2) 

Myragutua 45 
 

33 LNFR (Skog 
+ dyrket 
mark) 

Fremtidig 
boliformå
l 

552 

2 Øyvind 
Hval 

28/2 Frognerlinna 43  LNFR 
(Boligeiendo
m 

Fremtidig 
boligform
ål 

61 

3 Maj E Grini 
Ringnes 

46/25  158  LNFR/Indust
ri 

Fremtidig 
boligform
ål 

1501 

4 Terje 
Johansen 

44/9   LNFR 
(kulturminne
) 

Fremtidig 
boligform
ål 

01 

5 Klampenbo
rg Invest 

30/19 Klampenborgen 
6 

 LNFR 
(Gårdstun 

Boligfor
mål 

81 

6 Norgesgrup
pen Øst 

46/1 
46/2 

 7 LNFR Næring KIWI 

7 Gjerdrum 
Byggservic
e AS 

37/10  10 LNFR Fremtidig 
boligform
ål 

101 

8  Tore 
Braate /v 
Klampenbo
rg Invest 

 (Sørbygda?) 70 LNFR (Skog 
og bolig) 

Fremtidig 
boligform
ål 

223 

9 Kai Martin 
Jensen og 
Jan-Erik 
Olstad 

29/27 
29/24 

Asmyrgata 16 2,6 LNFR 
(bolig) 

Fremtidig 
bolig 

22 

10 Fauna 
Eiendom 
AS 

31/1 Gauterud Gård 140 LNFR 
(fulldyrket, 
beite og 
skog) 

Næring Næringso
mråde 

11 Ragnhild 
Rud 

50/1 
50/2 

Vestbyvegen 8 188 Fremtidig 
bolig 

Fremtidig 
bolig 

702 

12 Lars Lind /v 
ØRP 

54/1 Åmotskogen 2 24 LNFR/skog Fremtidig 
bolig 

202 

13 Anleggsutst
yr Øst AS 

28/10 Smedkroken 6,4 Spredt 
boligbebygg

Fremtidig 
boligbeby

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Estimat fra kommunen – ikke kvalitetssikret 
3 Estimat fra forslagstiller – ikke kvalitetssikret 



/v Plan 1 else ggelse 
14 Ask Brodal 

AS /v Nils 
Svensøy 

37/6 
37/8 

Brådalsfjellet 30 LNFR (skog Fremtidig 
bolig 

302 

15 Tor Belstad 37/30 Ulvestufaret 12  LNFR Fremtidig 
bolig 

42 

16 Ask Brodal 
AS /v Nils 
Svensøy 

37/30 
37/8 

Brådalsfjellet  20 LFNR(Skog) Fremtidig 
bolig 

302 

17 Kjell 
Kristian 
Olstad og 
Olaf Olstad 
/v Plan 1 

37/5 Nordre Brådals 
Hjemfjell 

250-300 LNFR 
(Skog) 

Fremtidig 
Bolig 

3002 

18 Aksel 
Askeland /v 
ØRP 

55/9 og 15 
55/1 

Gistifjellet 379 LNFR 
(Skog) 

Fremtidig 
bolig 

350-4502 

19 Jens Bjelke 
Holtermann 
/v ØRP 

54/29 Granås 29,5 LNFR 
(Skog) 

Fremtidig 
bolig 

20-302 

20 Joakim 
Lundby /v 
ØRP 

38/1 Fjælstadgrenda 3,5 LNFR 
(Dyrket 
mark) 

Fremtidig 
bolig 

5-62 

21 Optimera 
AS 

46/1 Kulsrudfjellet 337 LNFR 
(skog) 

Fremtidig 
bolig 

4-5002 

22 Amblie og 
Moe Bygg 
AS 

38/19 Holmen 3 LNFR 
(bolig) 

Fremtidig 
bolig 

142 

23 Fie 
Byggetjenes
ter 

68/2 Grindlykkja  Bolig Bolig 8-10 

24 Ullensaker 
Eiendomsut
vikling AS 
/vJessheim 
Arkitekter 

54/12 Bekkeberget 70 LNFR Fremtidig 
bolig 

1202 

25 Romerike 
Sentrum AS 
/v ØRP AS 

46/17 
 

Grønlundfjellet 
Vest 

245 LNFR Fremtidig 
bolig 

275-3752 

26 Kathrine 
Rønning 
Dokken 

54/6 Hagejordet 14 LNFR Fremtidig 
bolig 

262 

27 Tove Olstad 13/9 Hoel 5 LNFR Bolig (1) 12 

28 Eivind 
Huser 

49/8 Rudsbakka 21 40 LNFR Fremtidig 
bolig 

122 

29 Kirsten 
Sørlie 
Bjørnar 
Smestad 
Anne-Brit 
Smestad 
Lie Øyen 
Arkitekter 

40/3 Hønsi Vestre 31,5 Grønnstruktu
r 
(golfbane) 

Fremtidig 
bolig 

50-801 

30 Morten 
Lorentzen 
/v ØRP 

45/1 Ved Hellen 0 LNFR Fremtidig 
Næring 

0 



31 ØRP 46/3 Kulsrudfjellet 147 LNFR Fremditig 
Bolig 

1501 

 
Samlet sett vil de arealinnspillene som rådmannen anbefaler å prioritere kunne gi ca 1000 
boliger, hvor alle med unntak av ca 50 boliger vil ligge utenfor sentrumssonen til Ask. Dette er 
langt over hva kommunen har behov for innenfor planperioden. Flere av arealinnspillene 
anbefales derfor justert i omfang og størrelse, med sikte på å utvikle disse over tid.  
 

Gjennomgang av arealinnspill 

Arealinnspill 1: teig A og B 

 
Arealinnspill nr 1 består av to teiger som må vurderes uavhengig av hverandre.  
 
Teig A (til venstre) ligger rett nord for Ask. Dette området er foreslått utviklet til økolandsby. 
Området ligger like utenfor sentrumsområdet (1 km radius) rundt Ask, og har gangavstand til 
kollektivtrafikk, sentrumsfunksjoner og skoler. Forslaget innebærer ikke beslag av dyrka mark 
da denne delen søkes videreført til dyrking. Området tiltenkt bebyggelse er ikke dyrka, men en 
skogteig som står som dyrkbar jord i digitalt markslagskart. Avhengig av tilpasning til trær og 
terreng kan konsekvenser for landskap minimeres. Innspillet er ikke i tråd med arealstrategien til 
kommunen slik den fremstår i kommuneplanens samfunnsdel, da arealinnspillet ligger utenfor 
sentrumssonen for Ask. Forslaget innebærer bygging på dyrkbar jord og er i strid med vedtaket i 
planutvalget av 03.04.2019.  
 
Teig B ligger nord for Gistifjellet. Område ligger lengst unna Ask av alle områdene som er 
foreslått lagt ut til bolig i Åsen. Slik rådmannen vurderer det, er dette området avhengig av 
infrastrukturløsninger i tilgrensende arealinnspill nr 18. Dersom arealinnspill 18 inngår i ny 
kommuneplan, bør det ved regulering av denne tilrettelegges for videre utvidelse på arealinnspill 
1 teig B. Hele innspillsområdet ligger innenfor 700 meters luftavstand til Fjellvegen. 
 
Området Bekkeberget forsynes av vann fra det private vannverket Gimilvann. Gimilvann har 
god kapoasitet på ledningsnett til Bekkeberga, men resipienten (vannkilden) deres har begrenset 
kapasitet og Gimilvann kan ikke tilby vann utover det de leverer i dag i Gjerdrum. Det kan også 
være trykkutfordringer for de øverste områdene ut i fra dagens infrastruktur. Dette innebærer at 
det kan være behov for å opparbeide ny infrastruktur, f.eks. høydebassen for å sørge for 
tilstrekkelig vannforsyning.  
 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at arealinnspill 1 teig A og B ikke prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill 2: Arealinnspill 2 – fremtidig bolig 

 
Arealinnspill 2 er et lite område med eldre boligbebyggelse mot grensen til Sørum ved 
Frognerlinna. Det er foreslått å legge inn dette område til fremtidig bolig i ny kommuneplan. 
Området ligger i gangavstand til nærmeste holdeplass, men uten tilknytning til sosial 
infrastruktur. Arealinnspillet er i strid med arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel, og 
regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus.  
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette området IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 3- fremtidig bolig 

 
 
Arealinnspill 3 er foreslått som nytt boligområde. Område ligger mellom Kniplia og Grønlund. 
Området bærer preg av stedvis skrått/bratt terreng som kan gjøre det noe utfordrende å utvikle 
området.  
 



Rådmannen anser at området må sees i sammenheng med arealinnspill 21 og administrative 
innspill 5 og 11 hva gjelder opparbeidelse av felles infrastruktur, adkomst og utvikling av 
området. Område 11 anses å måtte gjennomgå en viss transformasjon og derfor kan områdeplan 
være egnet sted for avklaring av hvilke områder som skal utbygges først og sist. 
 
Etter rådmannens vurdering vil det være mulig å tilrettelegge for adkomst inn på området via 
Dagens industriområde «Kulsrud Skog», slik at det ikke nødvendigvis vil være behov for ny 
adkomstløsning direkte fra fv. 120. Noen boliger kan også ha adkomst fra Skogveien ved 
vendehammer på adresse Skogveien 2, men dette kan ikke være hovedatkomst til hele 
innspillsområdet. 
 
Utvikling av området til bolig kan være i strid med Regional plan for areal og transport for Oslo 
og Akershus, avhengig av fordelingen av antall nye boligområder mellom tettstedet Ask og 
øvrige områder i kommunen. Utvikling av området til bolig er i tråd med ønske om 
boligutvikling langs Åsen. Nærhet til sentrum og bussholdeplass i Kniplia og Grønlund tilsier at 
også en god del av mellomsjiktet for boligtypesammensetning kan få plass i området. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette området prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering 
 

Arealinnspill nr 5 og 8 – fremtidig bolig 

 
Arealinnspill nr 5 og nr 8 er fra samme forslagsstiller. Arealinnspill nr 5 gjelder i prinsippet 
videreføring av dagens bruk på eiendommen. På eiendommen gnr 30/19 gav kommunen 
dispensasjon for bruksendring av kontorlokale til «innkvartering» (hybler). Dispensasjonen er 
gjeldende inntil vedtak av ny kommuneplan. Eiendommen har nærhet til kollektivdekning, men 
ikke skole og barnehage.  
 
Arealinnspill nr 8 gjelder et forslag om å legge 70 daa ut til boligformål i ny kommuneplan. 
 



Begge innspillene vil være i strid med føringene i Areal- og transportplan for Oslo og Akershus, 
samt arealstrategien til kommunen slik den er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at disse innspillene IKKE prioriteres i innværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill nr 6 – fremtidig næring 

 
 
Dette arealinnspillet er fremmet fra Norgesgruppen, med ønske om å etablere en kiwi-butikk 
ved Kniplia. Rådmannens vurdering er at dette vil svekke kundegrunnlaget for tilsvarende 
næring i Ask. Lokaliseringen som er foreslått ligger på «feil» side av fv. 120 og vil kreve 
betydelig investering i gode kryssløsninger for myke trafikanter. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette innspillet IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 



Areainnspill nr 7 – fremtidig bolig 

 
 
Dette arealinnspillet gjelder en eiendom som per idag er satt av til LNFR. Eiendommen er 
registrert med 10 daa dyrket mark. Eiendommen ligger mellom boligområdet Brådalsfjellet og 
golfbanen, og er for liten til å gi regningsvarende landbruksdrift. Eiendommen har en nærhet til 
tettstedet Ask som innebærer at den er i tråd med kravet om sentrumsfortetting i areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus. Eiendommen ligger i gangavstand til skoler og barnehage 
og har god kollektivdekning.  
 
Konklusjon: Av jordvernshensyn anbefaler rådmannen at dette arealinnspillet IKKE 
prioriteres i innværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill 9 – fremtidig bolig 

 
Dette er en større enebolig eiendommen som per i dag er satt til LNFR i gjeldende 
kommuneplan. Det er gangavstand til nærmeste holdeplass, som har god kollektivdekning. 
Eiendommen ligger ikke i gangavstand til sentrum eller sosial infrastruktur. Boligfortetting på 
denne eiendommen er i strid med areal- og transport for Oslo og Akershus, og arealstrategi i 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette arealinnspillet IKKE prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill nr 10 – fremtidig næring 

 
 
Dette arealinnspillet berører skog, innmarksbeite og dyrket mark. Forslaget går ut på utvikle 
eiendommen til næringsområde (ikke detaljhandel). Arealinnspillet gjelder ikke hele 
eiendommen slik den er markert i kartet, men kun deler av eiendommen (se karutstnitt under) 
 
 
Rådmannen mener det er behov for ytterligere næringsarealer i kommunen. Hellen 
industriområde er i hovedsak utbygget. Mye næring i kommunen, særlig entreprenørvirksomhet, 
drives idag ut fra landbrukseiendommer og på boligeiendommer i LNFR-områder. Dette 
indikerer at det er et behov for tilgjengelig næringsareal. Tre til fire av områder som i dagens 
kommuneplan er satt av til næring, har ikke aktiv næringsdrift og er heller ikke egnet til utvikles 
som næringsområder, og disse vil tas ut av kommuneplan. Dette fremkommer av rådmannens 
egne innspill/forsag til endringer i kommuneplanen. Området i arealinnspill nr. 10 har god 
tilgjenglighet til fv. 120 og har god kollektivdekning.  
 
Eiendommen omfatter både dyrket og dyrkbar jord. I kartutsnittet under er dyrket jord vist i 
lysebrun farge, og areal klassifisert som dyrkbar jord (skog) har rød skravur. Kartutsnittet viser 
at det er lite igjen av arealinnspillet dersom hverken dyrket eller dyrkbar jord skal 
omdisponeres; kun arealet som er gråfarget.  



 

 
 
Rådmannen anser at under hensyntagen til jordvernet i tråd med de politiske føringer som er 
gitt, er det tvilsomt at området er tilstrekkelig stort til å forsvare nødvendige investeringer for å 
kunne utvikles det til næring, særlig dersom jordvernet ikke tilsidesettes i dette tilfellet. Det er 
også vesentlige naturmangfoldshensyn i ravinen og dammen i området. Det er påvist 
storsalamander i dammen og ellers i ravinesystemet som forslaget tenker utplanert som 
byggegrunn. Naturmangfoldsloven tilsier at full utbygging ikke er mulig. 
 
Konklusjon: Kommunen har behov for næringsarealer. Arealinnspillet vil tilsidesette 
jordvernhensynet og naturmangfoldhensyn. Rådmannens ser ikke at arealinnspillet kan 
justeres for å ivareta hensynet til jordvern og/eller naturmangfold, og samtidig være egnet 
til utvikling til næringsformål. Arealinnspillet prioriteres derfor ikke i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill 11 – fremtidig bolig. 

 
Dette området ligger langs Myragutua, og utenfor sentrumsområdet slik det er definert i Areal- 
og transportplan for Oslo og Akershus. Området har ikke god kollektivdekning, men ligger i 
gangavstand til sosial infrastruktur. Området ble tatt inn i forrige kommuneplan som fremtidig 
boligområde, men har ikke blitt utviklet til bolig. Rådmannen ønsker å ta område ut av 
kommuneplanen som boligområde, da det er i strid med både ATP og kommunens egen 
arealstrategi. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette området IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 12 – fremtidig bolig 

 
 



Området ligger øst for Fjellvegen, Bekkeberget boligområde og Veståsen skole. Området består 
for det meste av skog, en eksisterende boligtomt og vei inngår i området. Forslagsstiller ønsker å 
omdisponere arealet til boligformål.  Arealinnspillet kan i hovedsak benytte eksisterende 
infrastruktur, og ligger i umiddelbar nærhet til Veståsen skole og nært flere barnehager. 
Arealinnspillet berører ikke dyrket mark, og er i tråd med kommunens arealstrategi. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette område prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 13 – fremtidig boligformål 

 
 
Dette arealinnspillet gjelder Smedkroken. Kommunen stoppet et planinitiativ her i påvente av 
kommuneplanrulleringen. Eiendommen er en større inneklemt tomt med et fortettingspotensial 
innenfor et etablert boligområde. 
 
I utgangspunktet er ikke dette arealinnspillet i tråd med kommunens arealstrategi, og vil også 
kunne være i strid med Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Eiendommen har 
imidlertid god kollektivdekning og ligger langs pendlertraséen inn mot Skedsmokorset. Det er 
etablert gang- og sykkelvei med undergang langs fv. 120 ved området med en liten 
innfartsparkering. Innspillet handler om fortetting av et eksisterende boligområde, og vil ikke 
berøre landbruksområder. Eksisterende infrastruktur vil kunne benyttes ved utbygging av 
boliger. Rådmannen har derfor kommet frem til at innspillet kan prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 
Konklusjon: Dette arealinnspillet prioriteres i inneværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill 14 – fremtidig bolig 

 
 
Dette innspillet gjelder et område som grenser til Brådalsfjellet. Området er en naturlig utvidelse 
av boligområdet Brådalsfjellet, og regnes å ha adkomst gjennom det boligområdet. Rådmannen 
vil bemerke at med hensyn til dimensjon, kurvatur og antall avkjørsler, er vegen gjennom 
Brådalsfjellet ikke egnet som adkomstveg/samleveg til mer trafikk enn dagens bebyggelse 
genererer. Dette vil være det eneste område som kan kobles direkte på den vegen som er 
opparbeidet gjennom Brådalsfjellet. Sett hen til at utvikling av dette området innebærer 
ytterligere støy og trafikkbelastning for boligområdene i Brådalsfjellet, vurderer rådmannen at 
dette området ikke prioriteres i innværende kommuneplanrullering. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette arealinnspillet IKKE prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 15, 16 og 17 – fremtidig bolig 

 
Rådmannen har valgt å se arealinnspill 15, 16 og 17 under ett, av den grunn at område 17 vil 
måtte ha en adkomstløsning som berører arealinnspill 15 og 16. Siden terrenget er skrått og det 
er krevende å bygge samlevei inn til område 17, så vil det være meget sannsynlig at en slik 
samlevei vil måtte gå gjennom område 15/16, særlig hvis man ønsker å unngå riving av flere hus 
for å få til denne løsningen. En veiføring kan innebære rivning av Brådalsvegen 11, da vil 
samlevei måtte gå via innspill 15/16 for å komme opp i skråningen og omgå Golfbanen. 



 
En annen løsning er å legge Brådalsvegen øst for husnummer 8 og 10, da vil ny forbedret 
veiløsning spise av innspillet bak disse husene. I dette tilfellet vil ingen hus måtte rives, men 
konsekvensen er likevel at innspill 15/16 blir delt av en samlevei til innspill 17. 
 
Arealinnspill 17 er et stort område med potensiale for flere hundre boliger (avhengig av 
boligtype), og krever betydelig infrastrukturinvestering. Rådmannen har kommet fremt til at det 
er andre områder som bør prioriteres foran dette området, da det er andre arealinnspill som er 
vesentlig enklere å realisere.  
 
Alle tre områdene ligger i hovedsak lenger unna Fjellvegen fv 427 enn eksisterende 
boligområder. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler arealinnspill 15, 16 og 17  IKKE prioriteres inn i ny 
kommuneplan for Gjerdrum.  
 

Arealinnspill 18 Gistifjellet 
 

 
Forslaget innebærer ikke beslag av dyrka mark. Avhengig av tilpasning til trær og terreng kan 
konsekvenser for landskap minimeres. Innspillet er ikke i tråd med arealstrategien til kommunen 
slik den fremstår i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Utvikling av område 18 er avhengig av etablering av ny infrastruktur til fv. 427. Området ligger 
nord for eksisterende boligbebyggelse langs Åsen.  Det er ingen åpenbar mulighet for å koble 
område 18 sammen med eksisterende samleveg for boligområdet på Bekkeberget, og det er slik 
rådmannen vurderingen en forutsetning for utbygging her at det etableres adkomst for ny 
samleveg fra fv. 427 som kan betjene hele området. Deler av område 18 ligger utenfor 
gangavstand til nærmeste holdeplass og utenfor gangavstand til Veståsen barneskole.  
 
Området Bekkeberget forsynes av vann fra det private vannverket Gimilvann. Gimilvann har 
god kapoasitet på ledningsnett til Bekkeberga, men resipienten (vannkilden) deres har begrenset 
kapasitet og Gimilvann kan ikke tilby vann utover det de leverer i dag i Gjerdrum. Det kan også 
være trykkutfordringer for de øverste områdene ut i fra dagens infrastruktur. Dette innebærer at 



det kan være behov for å opparbeide ny infrastruktur, f.eks. høydebassen for å sørge for 
tilstrekkelig vannforsyning.  
 
Det er estimert 400 – 500 nye boliger innenfor området, og rådmannen anser at dette er et 
konservativt estimat. Særlig hensett til målsetningen om balansert boligsammensetning i 
kommunen. Rådmannen anser at deler av området kan tas inn i ny kommuneplan for Gjerdrum, 
og at resten av område sikres gjennom en områdeplan. Området bør avgrenses slik at det ikke 
strekker seg lenger unna fv. 427 enn øvrige boligområder. Ved områderegulering bør det 
vurderes avsetting av areal til f.eks. nærbutikk og andre fasiliteter som nye og eksisterende 
boliger ved Bekkeberget bør ha i gangavstand, samt innfartsparkering og barnehage. 
 
Konklusjon: Arealinnspillet prioriteres DELVIS i inneværende kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 19 og 24 – fremtidig bolig 

 
 
Rådmannen vurderer at arealinnspill 19 og 24 bør sees i sammenheng. Arealinnspillene ligger 
ved boligområdet Bekkeberget. Gjennom området Bekkeberget går samlevegen Spenningen, 
som er egnet som samleveg til ytterligere boligområder. Arealinnspill 19 vil være avhengig av 
utvikling av arealinnspill 24 for å få etablert adkomst til vegen Spenningen. 
 
Området Bekkeberget forsynes av vann fra det private vannverket Gimilvann. Gimilvann har 
god kapoasitet på ledningsnett til Bekkeberga, men resipienten (vannkilden) deres har begrenset 
kapasitet og Gimilvann kan ikke tilby vann utover det de leverer i dag i Gjerdrum. Det kan også 
være trykkutfordringer for de øverste områdene ut i fra dagens infrastruktur. Dette innebærer at 
det kan være behov for å opparbeide ny infrastruktur, f.eks. høydebassen for å sørge for 
tilstrekkelig vannforsyning.  
 
Områdene ligger i nærhet til Veståsen skole, og under den forutsetning at det sikres gode traséer 
for gående, vil områdene ha god kollektivdekning.  
 
Deler av område 24 omfatter en myr som ikke er egnet til boligutvikling, dersom myren skal 
bevares. Resten av arealinnspill 24 og arealinnspill 19 ligger lenger unna fv. 427 enn 
eksisterende boligområder.  
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler  at arealinnspill 19 og 24 IKKE prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
  
 



Arealinnspill nr 20 – fremtidig bolig 

 
 
Dette arealinnspillet gjelder et gårdstun som ligger rett sør for tettstedet Ask. Eiendommen har 
svært god kollektivdekning og er i gangavstand til barneskole og ungdomskole. Eiendommen er 
omtalt i kulturminnevernplanen til kommunen og eventuell ny bebyggelse kan forringe 
kulturminneverdier på eiendommen. 
 
Utvikling av eiendommen til bolig vil i utgangspunktet ikke komme direkte på bekostning av 
dyrket mark, men området vil grense til dyrket mark på alle sider og bli en «satellitt» i 
landbruksområdet. Dette kan over tid føre til en oppstykking av sammenhengende 
landbruksområder. 
 
Området ligger rett utenfor sentrumssonen til Ask (1 km fra kollektivterminal). Boligfortetting 
på eiendommen er ikke i tråd med kommunens arealstrategi. 
 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette arealinnspillet IKKE prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill nr 21 – fremtidig bolig 

 
 
Dette arealinnspillet er en stor eiendom som ligger mellom Kniplia og Grønlund.  
 
Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus på grunn av 
avstanden til bussterminalen i Ask. Det er også lang avstand til Fjellvegen som har god 
kollektivdekning. Forslagstiller har levert et eget notat om tilrettelegging av ny kollektivakse 
gjennom området, slik at det for de fleste beboere vil bli mindre enn 500 meter til kollektivtrase 
og holdeplass. Det foreslås en ny kollektivtrase på oversiden av eksisterende boligområder, og 
gjennom de foreslåtte nye boligområdene.  
 
Rådmannen anser at området må sees i sammenheng med arealinnspill 3 og administrative 
innspill 5 og 11 hva gjelder opparbeidelse av felles infrastruktur, adkomst og utvikling av 
området. Område 11 anses å måtte gjennomgå en viss transformasjon og derfor kan områdeplan 
være egnet sted for avklaring av hvilke områder som skal utbygges først og sist. Rådmannen 
anser at dersom dette arealinnspillet skal prioriteres, så vil det måtte skje på bekostning av andre 
arealinnspill langs åsen.  
 
Rådmannen anser at det er to mulige adkomstløsninger for område 21, enten direkte fra 
Ulvedalsveien ovenfor eksisterende boligfelt på Kniplia eller via innspillsområde 3. I 
førstnevnte scenario berøres markalovas virkeområde og avklaring med fylkesmannen er 
nødvendig, i sistnevnte vil arealinnspillsområde 3 med fordel kunne utvikles først før man 
bygger lenger opp i åsen. Sikring av eventuell kollektivtrasé kan og bør skje ved felles 
planlegging av områdene 3 og 21 ved regulering. 
 



Det bør vurderes grøntdrag mellom eksisterende og ny bebyggelse som binder sammen Kniplia 
skisenter med skianlegg på Harasletta. 
 
Deler av arealinnspill 21 ligger lenger unna fv. 427 enn eksisterende boligområder, og denne 
delen av området bør ikke inkluderes i ny kommuneplan. Ut fra rådmannens estimat vil det 
resterende arealet for dette innspillet kunne romme ca 100 boliger. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at innspillet DELVIS prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 22 – fremtidig bolig 

 
 
Dette arealinnspillet ligger like utenfor sentrumsområdet (1 km radius) rundt Ask, og har 
gangavstand til kollektivtrafikk, sentrumsfunksjoner og skoler. Området ligger midt i et 
landbruksområde, men vil ikke beslaglegge dyrket mark. Over tid kan slik «satellitt»-utbygging 
kunne sette landbruksområder under press.  Ut fra at det ligger utenfor sentrumssonen og ikke er 
i tråd med kommunens arealstrategi, anser rådmannen at dette innspillet ikke bør prioriteres i 
inneværende kommuneplanrullering. 
 
Konklusjon: Dette arealinnspillet prioriteres IKKE i inneværende kommuneplanrullering. 
 



Arealinnspill 23 – fremtidig bolig 

 
Dette arealinnspillet gjelder Kjærstadsletta. Kommunen stoppet et planinitiativ her i påvente av 
kommuneplanrulleringen. Området er ikke tilkoblet kommunalt avløp, og det vil heller ikke skje 
i fremtiden. 
 
Området ligger ikke i gangavstand til sentrumsfasiliteter og sosial infrastruktur, og transport vil i 
hovedsak være bilbasert. Området har god kollektivdekning men kun formiddag og ettermiddag 
for pendlere. Det ligger et betydelig kulturminne innenfor eiendommen som må sikres ved 
eventuell regulering. Deler av eiendommen omfatter dyrket mark. 
 
Rådmannens vurdering er at utvikling av denne eiendommen er i strid med Areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus, samt kommunens arealstrategi.  
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette innspillet ikke prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering, og at hele området tilbakeføres til LNFR. 
 

Arealinnspill 25 og 31 – fremtidig bolig 

 
 



Rådmannen anser at arealinnspill 25 og 31 bør sees i sammenheng. Rådmannen mener at en 
forutsetning for utvikling av disse to områdene, er at det etableres en kollektivtrasé slik det er 
skissert i arealinnspill nr 21. Rådmannen anser at eventuell utvikling av disse to områdene bør 
avvente til utvikling av arealinnspill 21 er avklart, og heller bør vurderes i en senere rulleringer 
av kommuneplanen. Grøntdrag opp fra Grønlund må sikres frem til markagrensa med 
tilsvarende bredde som nedenfor området. Det bør vurderes grøntdrag mellom eksisterende og 
ny bebyggelse som binder sammen Kniplia skisenter med skianlegg på Harasletta. 
 
Begge innspillene omfatter områder som ligger lenger unna fv. 427 enn eksiterende 
boligområder.  
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at disse to områdene IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill nr 26 – fremtidig bolig 

 
 
Området ligger vest for Fjellvegen, nord for Veståsen skole. Eiendommen består hovedsakelig 
av fulldyrket jord og er i strid med areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Området har 
god kollektivdekning fra Fjellvegen. Området dekkes av det private vannverket Gimilvann. 
Gimilvann har god kapoasitet på ledningsnett til Bekkeberga, men resipienten (vannkilden) 
deres har begrenset kapasitet og Gimilvann kan ikke tilby vann utover det de leverer i dag i 
Gjerdrum. Området ligger nært opp til boligområde som får vann fra Nedre Rommerike 
Vannverk og kan derfor sannsynligvis lett kobles til interkommunal vannforsyningsnett. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at dette området IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 
 



Arealinnspill nr 27 – fremtidig bolig 

 
 
Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus på grunn av 
avstanden til Ask bussterminal. Området er registrert som friluftslivsområde trolig på grunn av 
barnehagen i eksisterende bygning. Foruten eksisterende boligeiendom/familiebarnehage 
berører innspillet fulldyrka jord. Eiendommen ligger i et område med middels rasfaregrad, og 
det er kjente kvikkleireforekomster i nærheten. Innspillet er i strid med kommunens 
arealstrategi. 
 
Konklusjon: Rådmannen anbefaler at arealinnspillet IKKE prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill  28 – fremtidig boligformål 

 
Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus på grunn av 
avstanden til Ask sentrum, men ligger nær Fjellvegen som har god kollektivdekning. Det er 
gangavstand til både barneskole og flere barnehager. Eiendommen ligger under marin grense, og 
det er registrerte kvikkeleireforekomster i nærheten.  En forutsetning for utbygging av 
eiendommen er det sikres trygg krysning av Fjellvegen for myke trafikanter, hvilket vil være 
gunstig for bussreisende fra begge sider av fjellvegen. Nærheten til vassdraget Gjermåa, tap av 



gammelskog og mulig usikker byggegrunn, gjør at rådmannen vurderer at disse forhold må 
utredes i reguleringsplan og gir noe usikkerhet for realiseringen av området. 
 
Området vil bli liggende isolert på andre siden av Fjellvegen og Gjermåa i forhold til 
eksisterende boligområder og ikke tilstrekkelig stort i seg selv til å etablere et selvstendig større 
nabolag. Gode løsninger for myke trafikanter er mulig mot Åmotshagan, men fylkesveien vil 
være ett trafikalt hinder mot Hungersholt. 
 
Konklusjon: Rådmannen har under tvil kommet frem til at dette arealinnspillet IKKE 
prioriteres i innværende kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 29 – fremtidig boligformål 

 
Dette arealinnspillet er fremmet to ganger av forskjellige innsendere, men gjelder samme 
område. Området ligger i randsonen til golfbanen.  
Området ligger innenfor sentrumsområdet (1 km radius) rundt Ask, og har gangavstand til 
kollektivtrafikk, sentrumsfunksjoner, barnehage og skoler. Grunnforhold og forhold knyttet til 
flom må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplanen. Arealet som ønskes utbygd 
ligger i utkanten av golfbanen, inntil eksisterende boliger. Det blir viktig i planarbeidet å se på 
hvordan golfaktivitetene kan ivaretas og hvordan området kan kobles på turstier som kan 
forbinde dette området med omkringliggende områder.  
 
Dagens kryssning av Fjellinna er trafikkfarlig og reguleringsplanarbeidet må tilrettelegge en 
bedre løsning for myke/harde trafikanter. Tatt i betraktning den trafikk som ventes å komme 
som følge ferdigstilling av Fjellinna og rundkjøring ved Fjellgrinda blir dette særlig viktig. 
 
Boligreserven som ligger i sentrumsplanen åpner i hovedsak for leilighetsbygg, kommunen 
ønsker at dette utfylles av mer familivennlige boligområder i gangavstand til sentrumstilbudet i 
kommunen. Konsentrert småhusbebyggelse kan fasilitere bedre for dette enn blokkbebyggelse 
og dette området er nå det eneste innspillsområdet som kan ivareta en slik funksjonalitet under 1 
kilometer fra Ask terminal uten å være i konflikt med jordvernet. 
 
En gjennomgang av registrerte arealressurser på eiendommen (AR5) viser at det ikke registrert 
dyrket eller dyrkbar mark på eiendommen. 
 
Rådmannen anser at området er i tråd med Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. 
 



Konklusjon: Rådmannen anbefaler at innspillet prioriteres i inneværende 
kommuneplanrullering. 
 

Arealinnspill 31 – fremtidig næring 

 
Dette arealinnspillet gjelder endring av LNFR-område til fremtidig næring, og er fremmet av 
grunneier etter dialog med kommunen. Arealinnspillet gjelder en mindre landbrukseiendom, 
hvor deler er opparbeidet til ridebane. Eier benytter deler av eiendommen til 
entreprenørvirksomhet. 
 
Rådmannen anser at dette området kan være en naturlig utvidelse av Hellen industriområde.  
 
Det er en forutsetning for utvikling av området at eiendommen sikres adkomst via Hellen 
industriområde. 
 
I følge AR5 består hele området av dyrket eller dyrkbar mark. Av hensyn til jordvern bør 
området ikke omdisponeres til næringsareal 
 
Konklusjon: Arealinnspillet prioriteres IKKE i inneværende kommuneplanrullering. 
 
 
 

Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen anbefaler at overnevnte prioritering legges til grunn for videre arbeid med ny 
kommuneplan for Gjerdrum 
 
 
 
 


