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1. Innledning 
Gjerdrum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2019 -2033. Dette dokumentet er en 

konsekvensutredning og ROS-analyse av det enkelte arealinnspill. 

Det er benyttet et metodeopplegg for konsekvensutredninger og ROS-analyse av innspill til kommuneplanens 

arealdel som skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Det har vært viktig å ha fokus på 

vesentlige virkninger på det overordnede nivået en kommuneplan er på. 

Alle innkomne arealinnspill og innspill fra administrasjonen er gitt en vurdering når det gjelder naturmessige og 

samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordnet ROS-vurdering. Vurderingen bygger på innhenting av 

eksisterende kunnskap i tilgjengelige databaser, som beskrevet i kildelisten.  

1.1. Kort om hovedgrepene som gjøres  

1.1.1. Framtidig boligbebyggelse  

I eksisterende kommuneplan er det avsatt flere områder til “boligformål – framtidig”. Disse er vurdert blant annet i 

forhold til regional areal og transport plan og kommunens egen utviklingsstrategi og en eventuell tilbakeføring til 

LNFR. Regional areal og transportplan fra overordnet myndighet har et vektsfordelingsprinsipp hvor minimum 80 % 

av den kommende boligbebyggelsen skal tas sentrumsnært.  Noen tilfeller er tatt med (Askhøgda og Gjerivegen 16) 

da disse kun vil få en formålsendring grunnet igangsatt oppføring av bygg. Fordelingen etter 

vekstfordelingsprinsippet har blitt tatt opp til politisk behandling i Gjerdrum kommune. Siste vedtak stadfester 

administrasjonens anbefaling om fordeling for kommende 12 årsperiode til 71,5 % sentrumsnært og 28,5 % utenfor 

sentrumssonen til Ask tettsted.   

1.1.2. Offentlig eller privat tjenesteyting 

I områdeplanen for Ask sentrum stilles det et krav til at ett av disse områdene er tas ut, og tilbakeføres til LNFR. 

Området det gjelder ligger nord for Oppvekstjordet. De andre områdene med tilsvarende formål er vurdert ut fra 

situasjon og behov.  

1.1.3. Næring 

Kommunen har lite tilgjengelig næringsareal (ikke detaljhandel) som planreserve.  Næringsdrivende har derfor behov 

for at kommunen arronderer arealer til dette formålet. Noe av dagens arealer med et slikt formål har ikke 

hensiktsmessig plassering for slik aktivitet og derfor utredes for om de kan tas ut eller få nytt innhold. Kommunen 

har derfor tatt opp til vurdering et område i tilknytting til næringsarealene på Hellen, kan gi mer hensiktsmessige 

forhold for næringsaktører ved eksisterende næringspark. Videre er det lokalisert et areal med formål næring ved 

Kniplia. Dette er et inneklemt næringsareal blant boligområder, og en transformasjon av området tas opp til 

vurdering. Den resterende delen av næringsformålet formål inngår i dag i reguleringsplan for boligfeltet Kniplia 

Panorama, omgjøres til eksisterende boligbebyggelse. 

Kommunen har i forkant av kommuneplanrulleringen vurdert muligheten for et nytt næringsområde sør i kommune 

langs fv. 120.  

1.1.4. Andre typer bebyggelse og anlegg 

Når det gjelder dette formålet har kommunen vurdert å ta noen områder ut og vurdert muligheten for å nye 

områder blant annet for massedeponi. For miljøstasjonen på Hellen vurderes det at dette formålet presiserer 

tydeligere aktiviteten som er knyttet til dagens bruk.    

1.1.5. Spredt boligbebyggelse og eksisterende boligområder 

Arealinnspillene er vurdert opp mot kommunens arealstrategi slik den fremkommer av planprogrammet og 

kommuneplanens samfunnsdel. Regional areal og transportplan fra overordnet myndighet har et 

vektsfordelingsprinsipp hvor minimum 80 % av den kommende boligbebyggelsen skal tas sentrumsnært.  
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Ask er Gjerdrum kommune sitt sentrum og vil også være det sentrale stedet for utvikling.  Fremvekst av spredte 

boligområder utenfor Ask er lite ønskelig. Alle boligområdene utenfor sentrumsplanen tas derfor opp til en vurdering 

for å se om disse kan få formålet «eksisterende boligområder» (gult) eller om disse områdene med eksisterende 

bebyggelse får formålet landbruk,-natur,- friluftsliv  og reindrift (LNFR). Boligeiendommer vil fortsatt være boliger 

også innenfor formålet LNFR.  

Eksisterende boligområder i gjeldende kommuneplan vurderes også opp mot regional areal og transportplan og 

vekstfordelingsprinsippet men også kommunens egne utviklingsstrategi som i hovedsak er åsen langs 

kollektivtaksten i fjellvegen (fv427) fra Brådalsfjellet og til Bekkeberget.  Dette gjøres for å vurdere om disse fortsatt 

skal ha utviklingsmulighetene som boligformål gir i kommuneplanen, eller endres til Landbruk, -natur, - friluftsliv, og 

reindrift med de begrensninger det formålet angir.  

Kommuneplanen 2012-2024 har flere områder hvor formålet Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift har hatt 

tilleggsbestemmelsen som åpner for spredt boligbebyggelse. Det har imidlertid bare vært anledning til å bygge en 

boligenhet hvert år i disse områdene og i prinsippet har det da vært førstemann til mølla 1. januar som har kunnet 

benytte denne muligheten. 

Nedenfor er gjengitt regjeringens beskrivelse av LNFR og forskjellen mellom bokstav a og b hvor b er en utvidelse av 

det som tillates i bokstav a. 

Bokstav a omfatter areal for landbruk, natur og friluftsliv og reindrift der det bare er tillatt å oppføre 

bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk, 

dvs. jordbruk, skogbruk eller reindrift, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag, jf. veileder T–1443, i tillegg til aktuelle tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Rammen for hva 

som kan karakteriseres som landbrukstilknyttet næringsvirksomhet som ikke betinger at det er utarbeidet 

særskilte bestemmelser framgår av denne veilederen. 

Bokstav b omfatter LNF(R)-område hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse (herunder 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. bokstav a over), etter bestemmelser 

i planen også kan tillates spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse etter § 11–11 nr. 2. Det siktes her til 

bebyggelse som ikke anses som en del av landbruk eller reindrift. Dette kan også omfatte etablering av 

småkraftverk for å utnytte områdets vannkraftpotensial. Det er et krav at bebyggelsens omfang, lokalisering 

og formål er nærmere angitt i planen. Der slike bestemmelser er benyttet, kan slike tiltak enten gjennomføres 

på grunnlag av enkeltsaksbehandling, eller på grunnlag av reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan 

følge direkte av loven, jf. § 12–1, eller av at bestemmelsen stiller krav til slik plan før gjennomføring av tiltak. 

1. Ved en endring av LNFR bokstav b) områder til boligområde så betyr endringen at man ikke behøver 

dispensasjon i forhold til formålet ved søknad om oppføring av bolig.  

2. Dagens praksis i disse områdene er at bare den som er først ute med å søke for bygge og alle andre må 

smøre seg med tålmodighet og være raskest ute ved neste årsskifte.  

3. En endring fra bokstav b) til bokstav a) medfører at alle må søke om dispensasjon når det søkes om 

oppføring av bolig som ikke er en del av gårdsdriften. 

1.1.6. Hensynsoner 

Kommunen har utredet også muligheten for å benytte hensynssoner i større grad for den nye kommuneplanen. For 

naturområder med særlige rekreasjonsverdier og nærområder til boligområder i særdeleshet er valget mellom 

bruken av hensynssoner versus grøntformål blitt vektet.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-11-bestemmelser-til-arealformal-ette/id556787/
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Det har blitt flere krav fra sektormyndighetene om sikring i arelplanen for ymse hensyn som fører til inntegning av 

hensynsoner. For å imøtekomme varslede og ventede krav om dette er naturvernområder, høyspentlinjer og 

byggegrenser innarbeidet uten konsekvensutredning. 

For ulvedalsbekken har administrasjonen på eget initiativ tatt opp til vurdering om bekkedraget burde sikres i 

kommende kommuneplan.  

1.1.7. Grønntstruktur 

Kommunen har sett på eksisterende grøntstruktur, rekreasjonskvaliteter som ikke er sikret i gjeldende 

kommuneplan og målpunkter som har særlig behov for sammenhengende grøntkorridorer innenfor byggesonen. I 

tillegg har også overvann, bekkeløp og potensielle habitat for vannlevende skapninger vært premissleverandører for 

valg av områder som kan sikres som grøntstruktur i ny plan. 

2. Metode 
Endringer i kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og skal alltid 

konsekvensutredes, jf. § 2 bokstav a. 

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de beslutninger 

som skal tas og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 

Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlig virkning. Det følger derfor at det i 

hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Hva som er vesentlige virkninger vil være 

situasjonsavhengig. En viktig forskjell mellom oversiktsplaner og detaljplaner et at oversiktsplanene ofte dreier seg 

om prioriteringer og verdivalg. Detaljplaner har ofte til hensikt å anvise de konkrete løsninger. Denne forskjellen skal 

reflekteres i dokumentasjonen som skal ligge til grunn for planvedtaket. For oversiktsplaner er bl.a. effektene av 

foreslått utbygging og evt. alternativ lokalisering viktig. Spørsmålet om detaljutforming av tiltaket er som oftest ikke 

relevant, men kan påpekes dersom det er forhold som det er viktig at blir løst i oppfølgende planarbeid. 

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endret arealbruk bør ta utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale og 

lokale planer for miljø og samfunnsutvikling. Disse er oftest nedfelt i rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner og 

kommuneplaner.  

KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene både av de enkelte utbyggingsområdene, hver for seg, og av de 

samlede arealbruksendringene i planen. Kravet om en samlet vurdering innebærer et overordnet nivå der 

langsiktighet og helhet bør stå sentralt. 

 Vurderingstema 

Konsekvensutredning ROS-Analyse 

Miljømessige forhold Samfunnsmessige forhold Kommunale 

arealstrategier 

 

1 Landskap og 

blågrønnstruktur  

7 Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

11 Kommunale strategier 

og planer 

12 Naturgitte forhold/ 

naturhendelser 

2 Naturresurser 8 Barn og unge  13 Virksomhetsrisiko (støy, 

forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold,  

3 Naturverdier 7 Bomiljø  14 Kritiske 

samfunnsfunksjoner og 
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kritiske infrastrukturer  

4 Kulturminner og 

kulturmiljø 

8 Transportbehov  15 Menneske og 

virksomhetbaserte farer  

5 Forurensning 9 Teknisk infrastruktur  16 Farer relatert til 

anleggsarbeid  

6 Støy 10 Sosiale infrastruktur  17 Andre uønskede 

hendelser 

 

 Vurderingskriterier 

Alle temaer vurderes etter et sett kriterier som hvor forslagene blir kategorisert til å gi Liten negativ-, ingen- eller  

positiv konsekvens, middels  negativ konsekvens, stor eller  svært stor negativ konsekvens. 

Vurderingen er tilpasset det overordnede nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de ulike fargene, noe som 

fremkommer av beskrivelsen av det enkelte området. I prinsippet kan stor negativ konsekvens for et av temaene gi 

stor negativ konsekvens for innspillet som helhet, avhengig av områdets størrelse, og del av området som blir berørt. 

Et eksempel er at forslag til arealbruksendring i et område bestående utelukkende av den viktige naturtypen 

ravinedal vil gi stor negativ konsekvens. Hvis naturtypen hadde vært del av et større utbyggingsområde ville 

innspillet fått middels negativ konsekvens fordi det ville vært mulig å ivareta naturtypen i en eventuell utbygging. Et 

annet eksempel er ROS-analysen hvor nærhet til bekk i et lite område vil kunne gi stor negativ konsekvens. I et større 

område vil bekken være verdifull blågrønn struktur for boligområdet, og ville dermed blitt kategorisert som usikker 

konsekvens, avhengig av byggegrense mot blågrønnstruktur og eventuelle avbøtende tiltak. 

Generelt er det dokumentasjonskrav ved reguleringsplaner knyttet til flere av de ovennevnte temaene. Alle 

reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og kulturminnelovens § 9, samt at det skal 

utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse som blant annet omtaler flom og skred. Det vil si at det selv om det i denne 

konsekvensutredningen skulle fremgå at det ikke er kjente konsekvenser knyttet til for eksempel biologisk mangfold, 

kulturminner eller flom og skred, skal det likevel utredes også ved en eventuell reguleringsplan. 

3. Oversikt over vurderingstemaer og kilder 
 Naturresurser 

3.1.1. Jordbruk 

Jordbruksverdier påvises som områder som er viktige for jordbruket. Funnverdi settes ut i fra de stedlige egenskaper 

jorda har. Jordkvalitet er klassifisert som mindre god, god og svært god jordkvalitet. Kulturjorda etter om den er 

fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Videre er det også områder med dyrkbar jord, flere av disse er 

skogkledt i dag. Man må også vurdere driftsveier og adkomstforhold for jordbruket som innspillsområdet eventuelt 

berører. 

3.1.2. Skogbruk 

Skogbruksverdier påvises som områder hvor skogsdrift foregår eller er mulig. Skog med høy bonitet gir større 

avkastning for skogbrukeren enn skog med lav bonitet. I tillegg har alder på skogen mye å si i forhold til 

verdsettingen av stående skogs verdi. Størrelse på skog som blir berørt i forhold til arealinnspillets samlede størrelse 

må også tas med i vurderingen hvor formål som fører til avvikling av skogdrift for store skogsområder er uheldig for 

mulig skogsdrift. Til sist må skogbrukers behov for driftsveier og opplagringsplasser for uttatt trevirke vurderes. 
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3.1.3. Mineralressurser 

Det hviler et ansvar på kommunal arealforvaltning å sikre at mineralreserver sikres mot utbygging. Særlig gjelder 

dette sjeldne og verdifulle resurser, men også resurser som er kommersielt utvinnbare og behov for at utvinnes. 

Mineraler kan finnes både i fast fjell og i løsmasser. Mineralressurskart viser kun ressurser i Romeriksåsen i områder 

hvor det ikke er kommet inn noen arealinnspill. Det er heller ingen viktige løsmasseressurser kartfestet i kommunen. 

De registreringer som fremgår er lokalisert innenfor markagrensas virkeområde og i deler av denne hvor det ikke er 

aktuelt å vurdere endringer i plankartet. 

https://kilden.nibio.no/ 

http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/ 

 Naturverdier 

Innenfor denne gruppen tema er det mange datasett som omhandler naturverdier. Utbygging av naturområder 

medfører åpenbart en konflikt med eksisterende naturverdier. Hvorvidt man kan akseptere at naturverdier går tapt 

avhenger av en samlet vurdering av positive og negative konsekvenser ved tiltaket. Store samfunnsmessige fordeler 

kan tilsidesette større naturverdier enn små samfunnsmessige fordeler. 

3.2.1. Naturmangfold 

Miljødirektoratets kartkatalog/databaser for arter, naturområder med verdi, vernestatus med mer 

Miljøstatus 

https://www.miljostatus.no/kart/ 

Naturbase kartklient 

https://kart.naturbase.no 

Naturverdiene som finnes innenfor og tilgrensende områder vurderes opp mot hvilke tiltak som arealinnspillet søker 

å åpne for. Påvirkningen settes til tiltakets virkning på naturverdier og naturmangfold med -3 = svært negativ 

virkning og +3 som svært positiv virkning. 

3.2.2. Landskap 

For vurderingen av landskap så er ikke kommunen kjent med datasett som har registreringer for Gjerdrum. 

I utredningen vil det derfor foretas en skjønnsmessig verdsetting av områdets lanskapskvaliteter og virkningen 

arealinnspillet tenkes å ha for dette forholdet. 

Vurdering av landskap gjøres generelt ut i fra flere tenkte kvaliteter som et landskap kan ha. Visuelle kvaliteter kan 

være både området for seg og virkningen det har fra avstand. Et grep som ofte anvendes i planleggingen er å la 

utbygging bidra med å opprettholde eller fremheve landskapstrekk og slik medvirke til en opphøyelse av 

eksisterende kvaliteter.  

• Eksempler på landskapsformer er ås, dal, fjell, holme, juv, søkk, hylle, løkke, ravine, åsside, bergvegg, platå 
med flere.  

• Eksempler på landskapstrekk kan være gresskledt, skogkledt, sumpaktig, skrånende, småkuppert, 
inneklemt, åpent med flere 

 

Fjernvirkningen kan være en faktor som må ivaretas i reguleringsplanprosess med bestemmelser. Estetiske 

kvalitetskrav vil særlig måtte vurderes dersom man vurderer utbyggingsområder med utstrakt fjernvirkning eller 

særlig eksponerte områder langs offentlig vei. 

 Kulturminner og kulturmiljø 

https://kilden.nibio.no/
http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/
https://www.miljostatus.no/kart/
https://kart.naturbase.no/
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Situasjonene for kulturminner og kulturmiljø under anleggsfasen vil være annerledes enn når man går over til 

driftsfasen av et område. Ved vurdering av kulturminner og kulturmiljø under etableringen av tiltaket er det viktig at 

man vurderer kulturminner og kulturmiljø inne i innspillsområdet og for de omkringliggende områdene. 

Byggeperioden er spesiell med at mye logistikk og uforutsette hendelser kan oppstå med konsekvenser for 

kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner og kulturmiljø er noe som eksisterer som enkeltobjekter og enestående 

miljøer som det ikke er mulig å få tilbake dersom de blir forringe av et tiltak. Det vil si at både anleggsfasen og 

driftsfasen kan har store konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.  

3.3.1. Eldre tids kulturminner 

• Riksantikvarens database «Askeladden» versjon 3.0  
o Askeladden 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/# 
 

Eldre tids kulturminner og kulturmiljøer er objekter/miljøer som er automatisk fredet etter lov om kulturminner. Det 

vil si fornminner som er eldre en reformasjonen av 1536. Anleggsfasen kan medføre forstyrrelser i form av 

vibrasjoner i bakken ved sprenging, boring, graving, med mer som kan redusere eller ødelegge kvaliteten på 

kulturminnet eller kulturmiljøet.   

Avhengig av formålet for området kan det oppstå uforutsette hendelser som kan permanent reduser verdien av 

kulturminnet eller kulturmiljøet.  

3.3.2. Nyere tids kulturminner 

• Riksantikvarens database «Askeladden» versjon 3.0 
o Askeladden  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/# 

 

Nyere tids kulturminner er alle kulturminner som er yngre enn 1536. Siden vi har så få bygninger eldre enn 1650, er 

også disse automatisk fredet. Kulturminner yngre enn 1650 er ikke automatisk fredet, men utvalgte kulturminner 

eller kulturmiljøer kan fredes ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. 

 Forurensning  

Datasett lagt til grunn:  

Miljødirektoratet 

Grunnforurensning 

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no 

Norges Geologiske Undersøkelse 

http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

Radon – aktsomhet 

 Støy 

Følgende dataset er lagt til grunn i vurderingen 

Avinor 

Dagens støysoner Oslo lufthavn 

http://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=OSL 

Forventede fremtidige støysoner med 3.dje rullebane Oslo lufthavn 

https://avinor.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=03a3c6132d5f4a4c8dc3313804fff23f 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigering/
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/
http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
http://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=OSL
https://avinor.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=03a3c6132d5f4a4c8dc3313804fff23f
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Statens vegvesen 

Støysoner vei T-1442 

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8 

Gjerdrum kommune 

Støysoner motorcrossbane og skytebane 

Støyfølsom bebyggelse må vurderes opp mot støysituasjonen på stedet. I følge retningslinje T-1442 med hensyn til 

areal- og transportplanlegging, har kommunen anledning til å definere et avvikssområde i sentrumsområder og ved 

kollektivknutepunkter. Støyfølsom bebyggelse kan her tillates også innenfor rød støysone jamfør TA-2115 punkt 

2.2.1.  

Når det gjelder flystøysoner oppdaterer Avinor flystøysonekartene og kommunen benytter de til enhver tid 

gjeldende støysonekart.  

Arealinnspill som helt eller delvis berøres av gul støysone vurderes om tiltenkt tiltak er av støyfølsom art 

I forbindelse med utredning av ny tredje rullebane er det laget fremskrivninger av hvordan støysonene kan bli 

med et optimalisert flyvemønster basert på trafikkmengde, redusert støy på grunn av mindre støyende 

flytyper i fremtiden, bruk av alle tre rullebaner og at inn-/utflyging rutes der det får minst mulig konsekvenser 

for eksisterende bebyggelse. Kommunen har i konsekvensutredningen lagt til grunn dagens flystøybilde. 

Ingen ting tyder på at rød støysone vil gjøre seg gjeldende innenfor Gjerdrum kommunes grenser også i for 

hva man forventer seg i fremtiden. 

Kommunen har eget datasett for støysone for skytebanen i ulvedalen, og motorcrossbanen i Kniplia.  

 Nærmiljø 

For denne temagruppen vurderes kvaliteter med nærområdet for arealinnspillet, altså både beskaffenhet til 

innspillsområdet, med sine nåværende kvaliteter, og nærområdet rundt. 

Ved vurdering av arealinnspill med henblikk på nærmiljø vil tilnærmingen være todelt ved verdisetting av funnverdi.  

• På den ene siden må nærområdet rundt arealinnspillet vurderes opp mot foreslått arealformål.  

• På den andre siden må det for selve arealet til arealinnspillet vurderes kvalitetene som dette har for 
omkringliggende nærområde.  

 
Ved påvisning av viktige kvaliteter innenfor innspillsområdet, vil det kunne oppstå en konflikt mellom tiltenkt tiltak 

og denne kvaliteten og denne må i så fall komme frem i utredningen. Eksempelvis som krav om bevaring/sikring eller 

eventuelt justering av formålsgrenser.  

3.6.1. Barn og unges lek og oppvekst 

Alle mennesker uansett alder er forskjellige med ulike behov og muligheter for den enkelte. Mye av våre bygde 

omgivelser har ikke til hensikt å primært ivareta barns behov for lek og oppvekst, dette gjelder også for 

boligområder. Derav stilles det også krav om særskilt tilrettelegging av egnede arealer til konstruerte lekeplasser og 

friområder. Uberørt natur og parker/friområder gir barn og unge arealer hvor de kan utfolde seg fysisk og sosialt på 

egne premisser. 

Ikke uttømmende kan nevnes skog, bekk, akebakker, klatretrær, vannspeil, løkker, blomstereng, utkikkspunkt, etc. 

som kvaliteter som barn kan ha stor glede i. 

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8
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Når det gjelder nærhet så vet man at de minste barna holdes eller holder seg i nærheten av boseted/foreldre, altså 

at de er i følge med voksne når de beveger seg mer enn 50 meter fra bolig. Etter hvert som barna blir større og er 

bedre i stand til å passe seg selv øker naturligvis radius for nærområdet de bruker på egen hånd.  

For vurdering av hvor positiv eller negativ påvirkningen ved foreslått arealformål er, må vi foreta en todelt 

tilnærming: 

• Hvor positiv eller negativ er nærområdets beskaffenheter for det man har tenkt seg innenfor 

innspillsområdet? 

• Hvilke følger vil tiltenkt tiltak få på sine omgivelser med tap/nyttegjøring av kvaliteter innenfor 

innspillsområdet og tilgrensende arealer? 

3.6.2. Forbindelser for gående og syklende 

Tilrettelegging av forbindelser for gående, syklende og andre som kommer seg frem for egen maskin er viktig av flere 

grunner. Viktige grunner er bedret folkehelse, mindre bilbruk, naturopplevelser, sammenknytning av reisemål og 

trafikksikkerhet for myke trafikanter. Grad av eller mulighet for universell utforming av slike forbindelser i 

nærområdet er viktig for bevegelseshemmede og for muligheten for livslang fysisk aktivitet generelt i befolkningen. 

Arealinnspillets påvirkning vurderes i forhold til det utbygde gang- og sykkelnett som finnes i nærområdet og hvor 

lett dette kan knytes sammen med innspillsområdet. Områdets egen beskaffenhet i forhold til universell utforming 

er vurdert under temabolken Bomiljø, slik at vurderingen rundt universell utforming bare vurderes for 

omkringliggende nærmiljø.   

Hva er et friluftsområde? 

Definisjon fra Akershus fylkeskommune: 

 «Et tilgjengelig naturområde for allmenheten, tilrettelagt eller ikke, med egnethet og verdi for utøvelse av friluftsliv. 

Tradisjonelt er begrepet knyttet til naturområder, utmark, og fjell utenfor by- og tettsteder. Med satsingen på 

friluftsliv i nærmiljøet, betraktes også grøntområder innenfor byer og tettsteder som friluftslivsområder.»1 

3.6.3. Nærfriluftsliv 

For vurdering av hvor positiv eller negativ påvirkningen ved foreslått arealformål er: 

• Hvilke følger vil tiltenkt tiltak få på sine omgivelser med tap/nyttegjøring av kvaliteter innenfor 
innspillsområdet og tilgrensende arealer? 

3.6.4. Regionalt friluftsliv 

For dette utredningstemaet vurderes tilgjengeligheten til større grøntstrukturer, friområder og utmarksområder som 

er tilgjengelig for allmennheten. Med andre ord er kvantitativt store rekreasjonsområder en viktig kvalitet som 

tilgjengeligjør friluftsliv på regionalt nivå. I tilknytning til arealinnspillet blir det en viktig vurdering rundt 

tilgjengelighet/avstand til slike områder.  

Arealinnspillet kan ha både positive og negative påvirkninger på det regionale friluftslivet. Nedbygging i områder 

som har slike regionale kvaliteter vil måtte sees på som et tap av områder for regionalt friluftsliv. Utbygging kan dog 

potensielt forbedrede eller forverre eksisterende forbindelser dit hvor tilbudet av regionalt friluftsliv finnes i dag. 

Utbygging kan også gjøre veien til slike områder lengre for eksisterende bebyggelse.  

Vurdering av påvirkning ved arealformålsendringen må ta utgangspunkt i positive/negative virkninger mot 

eksisterende arealsituasjon og vurdere tilgjengelighet til regionalt friluftsliv for det arealinnspillets tenkte utvikling. 

 
1 Aktivitetsløftet. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, Akershus fylkeskommune 
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 Bomiljø 

I denne temabolken foretas en vurdering rundt tiltakets egnethet i forhold til bokvaliteter. Bomiljø og -kvalitet 

avgjøres av en rekke forhold som estetikk, klima, solforhold, innsyn, skjerming, trygghet, transparens, 

trafikksikkerhet, bevegelsesfrihet for alle og tilgang til sosiale rom. 

I tillegg vurderes også kvaliteter i tilliggende områder som kan ha påvirkning på arealinnspillets bokvaliteter.  

3.7.1. Universell utforming 

Områdets beskaffenhet i forhold til å tilrettelegge for universell utforming varierer basert terrengform/-helning, 

fysiske hindringer, adkomstforhold og allergener som gjør seg gjeldende i området. 

Positiv eller negativ påvirkning utledes av en egnethetsvurdering for området jamfør forholdene beskrevet i avsnittet 

over. 

3.7.2. Sol- og skyggeforhold 

Ved vurdering av dette undertema må man se på helingsretning og –grad for området. Man må også skjele til hvilke 

tider på døgnet gode lysforhold er særlig viktig. Eksempelvis er barnehager og skoler åpne fra morgen til ettermiddag 

og lite brukt på kveldene, i motsatt fall er mange borte fra boligene sine på morgen og dagtid, mens man er mest 

hjemme på ettermiddag og kveld. Derav foretrekkes det i faglitteraturen at boligområder planlegges på terreng som 

heller mot syd og vest, mens nordøstlig ansees som mindre egnet for boligformål.  

3.7.3. Servicefunksjoner 

Med servicefunksjoner menes publikumsrettede tjenester som eksempelvis foretninger, velværetilbud, 

treningssenter, kulturtilbud, serveringssteder, uteliv, religiøse tilbud, kurssenter, museum, besøksgård og ridesenter. 

Vurderingen her vil ta utgangspunkt i avstand og mangfold av slikt tilbud. 

Rikelig tilbud og nærhet vil gi en stor positiv virkning, mens lite tilbud lokalt og stor avstand til rikelig tilbud vil gi en 

stor negativ virkning. 

I forhold til avstandsprinsipper vurderes Gangavstand som optimalt, sykkelavstand som godt, avhengighet av buss 

som nøytralt, mens fravær av heldags busstilbud som negativt. 

3.7.4. Trafikksikkerhet 

For vurderingen undersøkes områdets utforming og egnethet for å skape et trafikksikkert bomiljø. Er det mulighet til 

å avsette tilstrekkelig store og gode friområder/internområder som er bilfrie, evt. avstengt fra jevnlig trafikk? 

Dersom området er lite, begrenses disse mulighetene. Et utbyggingsområde som ligger inntil grøntstruktur vil lettere 

kunne tilrettelegge for en bilfri sone enn fullstendig innebygde områder. Foreligger det mulighet for reduksjon av 

arealer til trafikk, eksempelvis ved at terrengform muliggjør parkering under terreng? 

 Transportbehov 

I vurderingen av foreslåtte formålsendringer legges dagens kollektivdekning i kommunen til grunn. Regional plan for 

Klima og energi i Akershus, Areal og Transportplan for Oslo og Akershus samt statlige planretningslinjer har gitt som 

føring at økning i persontransport i all hovedsak ikke skal medføre økt personbiltrafikk eller klimautslipp.  

Innspill som bygger opp under eksisterende kollektivdekning vurderes i hovedsak som positivt. For arealinnspill som 

ikke ligger i tilstrekkelig nærhet til eksisterende kollektivdekning, så vil endelig konsekvens av innspillet avhenge av 

om det er mulig å tilrettelegge for andre løsninger, f.eks. i form av innfartsparkering. 

Kommunen har fått utarbeidet egen oversikt over kollektivdekning i kommunen. 

 Teknisk Infrastruktur 

For vurderingen av arealformålsendringen og tiltenkt tiltak opp mot infrastruktur blir følgende tilnærming brukt.  
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• Ligger det eksisterende infrastruktur innenfor området som blir direkte berørt av tiltaket og hvilke følger 

får tiltaket for denne infrastrukturen.  

• Har infrastrukturen kapasitet eller vil tiltaket medføre behov for ytterligere kapasitetsøkning.  

Der det mangler tilstrekkelig infrastruktur innenfor området må man vurdere følgene tilrettelegging av slik 

infrastruktur får også utenfor arealinnspillsområdet. 

For vurdering av påvirkning så vil kapasitet og avstand til eksisterende teknisk infrastruktur vurderes. God 

tilgjengelighet og kapasitet med liten grad av tilrettelegging vil gi en positiv vurdering mens behov for 

kapasitetsøkning, store tiltak i forhold til tiltakets størrelse og art teller negativt. 

3.9.1. Veier 

Datasett lagt til grunn: 

Kartverket - FKB veg 

Ved vurdering av vei vil man måtte se hvilke veier som egner seg å knytte seg til for arealinnspillsområdet, hvilke 

krav kommunens veinorm tillater, behov for avklaringer fra veieier og mulig behov for utbedring av veistandard 

utenfor arealinnspillsområdet. Herunder også fortau/gs-veier. 

3.9.2. Vann, avløp og renovasjon 

Datasett lagt til grunn 

Kommunens egen kartdatabase over vann og avløpsnett 

Kommunalteknisk virksomhet innehar innsikt om tilstand, kapasitet og planlagte investeringer som har relevans for 

det enkelte arealinnspill. Eventuelle utfordringer kommenteres i ku-skjema. 

Renovasjon ytes av Romerikes avfallsforedling IKS. Mulighet for effektiv avfallshåndtering, høvelig adkomstmulighet 

for renovasjonsbil til området og i tilknytning til allerede godt utbygde områder legges til grunn for vurderingen 

rundt renovasjon.   

3.9.3. Energiforsyning 

Datasett lagt til grunn: 

Kartverket 

FKB bygg og anlegg - ledninger 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/geovekst/fkb-ledning/6e05aefb-f90e-4c7d-9fb9-299574d0bbf6 

NVE Nettanlegg 

https://gis3.nve.no/link/?link=nettanlegg  

Ved vurdering av energiforsyning vurderes hvorvidt det finnes strømledninger og særlig høyspentledninger i 

området som tiltenkt tiltak vil komme i konflikt med. Områder som overskrider 0,4 μ tesla i stråleverdier er ikke 

egnet for visse typer tiltak. Samtidig vil det at det er nærhet til mulig strømleveranse være positivt for tiltak som 

avhenger av dette. 

 Sosial infrastruktur 

Innenfor denne gruppen tema vurderes arealinnspillet opp mot eksisterende offentlig tjenesteyting og sosial 

infrastruktur.  

Konsekvensvurdering gjøres på bakgrunn av ledig kapasitet på den enkelte skole, barnehage, helsetjenestene og 

fritidstilbud tilgjengelig. Videre også evne til å kunne imøtekomme økt etterspørsel. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/geovekst/fkb-ledning/6e05aefb-f90e-4c7d-9fb9-299574d0bbf6
https://gis3.nve.no/link/?link=nettanlegg
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Ved vurdering av arelinnspillets påvirkning antas hvilken relevans tiltak innenfor området tenkes å ha for 

tjenestebehov. For områder tiltenkt boliger vil avstand til disse tjenestene vurderes nøye med tanke på at nærhet er 

viktig for innbyggerne. Videre også at lang/farlig reisevei kan utløse merutgifter i form av skoleskyss og 

trafikksikkerhetstiltak. En sortering av vurdering for avstand for boligområder vises i matrisen under: 

Verdi    

Skole > 4km 2-4 km < 2 km 

Barnehage > 3km 1-3 km < 1 km 

Helsetilbud - > 3km < 3 km 

Fritidstilbud > 4km 2-4 km < 2 km 

 

Dersom arealinnspillet ikke omfatter boliger kan temaet utelukkes, med mindre det har som hensikt å tilrettelegge 

for tjenesteyting hvorpå områdets beskaffenhet og beliggenhet i forhold til deknings-/influensområde i stedet 

vurderes. 

3.10.1. Skole 

1-klassinger har rett på skoleskyss ved lengre enn 2 km gangavstand fra hjem til skole, etter 1.klasse er grensen satt 

til 4 km. Om skoleveien er trafikkfarlig eller vanskelig for den enkelte elev kan det søkes om skoleskyss selv om man 

bor nærmere enn grenseverdiene som er satt.  

Barn på småtrinnet bruker gjerne dobbelt så lang tid på å gå samme strekning som en voksen. Eksempelvis bruker en 

voksen gjerne 5 minutter på å gå 300 meter, mens et barn på småtrinnet vil bruke 10 minutter på samme strekning. 

Generelt regnes avstander innenfor 3 km å være i sykkelavstand.  

En økning i elevgrunnlag for skolekretsene forholder seg som følgende: En økning for Veståsen skole medfører ingen 

ulemper. For Gjerdrum barneskole vil det måtte foretas utbedringer på eksisterende bygg. Det er planlagt bygging av 

ny skole men ikke satt av midler til dette ennå. Det vesentlig usikkerhet rundt når kommunen kan ha råd til å bygge 

ny barneskole.  

For Gjerdrum ungdomsskole er kapasiteten nådd i forhold til elevantall og byggets nåværende romplan. Det er bare 

en ungdomsskole i Gjerdrum så denne utfordringen vil gjelde likt for alle arealinnspill.  

3.10.2. Barnehage 

Barnehagebarn blir fulgt av sine foreldre til barnehagen og likeledes hentet etter endt barnehage. Reisevanen er 

derfor avhengig av foreldrenes reisevaner. Kort vei fra bolig til barnehage gjør det mer plausibelt med gåing eller 

sykling til barnehagen.  

For at bilen skal stå er det viktig med korte avstander mellom hjem og barnehage. 

3.10.3. Helsetilbud 

Helsetilbud er gjerne sentralisert i kommunene og Gjerdrum kommune er en kommune med generelt korte 

avstander. Kommunens tjenester er lokalisert i kommunesenteret. 

3.10.4. Fritidstilbud 

Kort avstand mellom hjem og tilgjengelig fritidstilbud reduserer bilbruk og behov for foreldrekjøring. Det er 

fritidstilbud som alle aldersgrupper kan benytte seg av flere steder i kommunen.  



17 
 

 Næring og sysselsetting 

Nye næringsarealer bør etableres slik at det tilrettelegges for bruk av kollektivtransport til og fra arbeidsplassen. Nye 

boligområder bør bygge opp under eksisterende næringsarealer, særlig da næringsarealer som har kunderettet 

virksomhet. I konsekvensvurderingen av arealinnspill bør det også hensyntas om arealinnspillet kan komme i konflikt 

med annet etablert næring- eller boligareal.  

 Kommunale strategier og planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet for arealdelen redegjør for viktige strategiske valg for 

arealdisponering og utvikling av kommunen.  

For denne temagruppen så vil arealinnspillene vurderes opp mot hvor strategidokumentene har prioritert særskilt 

ønsket utvikling.  

3.12.1. Måloppnåelse for bolig og næringsutvikling 

Rapporten «Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I» utarbeidet av 

Asplan Viak for ØRU-kommunene, forhold ved boligtypesammensetning og arealbeslag ved to forskjellige scenario. 

Denne rapporten anbefaler at man legger til grunn en balansert boligsammensetning hvor det bygges 10% 

eneboliger, 40% rekkehus og 50% leiligheter. En endring slik Asplan Viak anbefaler fører til at arealbeslaget for nye 

boliger reduseres til 30% mot å bygge boliger slik man har gjort frem til nå på Øvre Romerike.  

Samfunnsdelen peker på et område i Sørbygda til fremtidig næringsområde for arealekstensiv og ikke 

publikumsrettet virksomhet. 

Planprogrammet løfter en strategi som går på å bygge tettstedet tettere sammen. Dette kan gi bedre utnyttelse av 

sosial og offentlig tjenesteyting, sambruk av rekreasjonsområder, m.m. 

3.12.2. Miljøvennlig transport 

Samfunnsdelen viser i kap 1.4 Arealstrategi at «Gjerdrum kommune vil styre boligbyggingen til Ask Sentrum og langs 

kollektivaksen primært langs åskanten med gangavstand til kollektivtilbud.» […] «for øvrig skal boligbyggingen i 

resten av kommunen begrenses begrenses». 

Med tanke på mobilitet og økologisk fotavtrykk er det ønskelig at flest mulig kan bruke beina mest mulig, dernest 

sykkel og så offentlig transport til sine daglige gjøremål, pendling m.m. Det foretas en tilgjengelighetsvurdering for 

det enkelte arealinnspill med tanke på tiltenkt arelformål, hva slags transportbehov denne medfører og hva slags 

tilbud som er i nærområdet i form av kollektivdekning, snarveier/turveier og Gang- og sykkelnett. 

 Virksomhetsrisiko 

Situasjonen for utslipp og støy under anleggsfasen vil være annerledes enn når utbyggingen er ferdig og man går 

over til vanlig drift av området. Ved vurdering av utslipp og støy under etableringen av tiltaket er det viktig at man 

vurderer støyen og utslipps situasjonen under byggeperioden for de omkringliggende områder. Byggeperioden er 

spesiell med at mye logistikk og uforutsette hendelser kan oppstå med konsekvenser for det eksisterende 

nærmiljøet. Det er likevel de varige konsekvensene av tiltaket som forventes å ha størst betydning for det 

eksisterende nærmiljøet.    

3.13.1. Utslipp fra tiltak 

Under etableringsfasen er risikoen for at det kan forekomme hendelser som medfører ugunstige utslipp til miljøet 

tilstede. I tillegg vil graving, masseforflytning og eksponering av initierte masser, avrenning fra området, støv fra 

byggeplass, spillolje, være faremoment med tanke på miljøet i anleggsfasen.  

Under driftsfasen kan det oppstå enkeltvis hendelser som kan medføre stor skade på omgivelser og miljø. Type 

tiltak/formål vil være avgjørende for hvilke type hendelser som kan oppstå innenfor området. Enkelthendelser 
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sammenholdt med den vedvarende påkjenningen for nærmiljøet fra den daglige bruken, ligger til grunn for vurdert 

virkning av arealinnspillet.     

3.13.2. Støy fra tiltak 

Under etableringsfasen er sannsynligheten for at det vil være støy fra driftsmaskiner og driftsprosesser som 

medfører et lydnivå som kan skaper et lydbilde som er ugunstig for miljøet og de omkringliggende arealene tilstede. 

Graving, boring, sprenging, lasting og fjerning av masser med mer vil være momenter med tanke på miljøet og de 

omkringliggende områdene i anleggsfasen.  

Under driftsfasen kan det oppstå enkelthendelser som kan for varighet av hendelsen medføre et midlertidig lydnivå 

som kan reduserer kvaliteten for området.  

Konsekvens av arealinnspillene vurderes opp mot kjente støysonekart og T-1442. 

 Naturrisiko 

Kvikkleire, skred og steinsprang 

Datasett lagt til grunn:  

Norges Geologiske Undersøkelse 

http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

• Løsmasser 

• Marin grense 

• Mulighet for marin leire 

Norges Vassdrags- og energidirektorat 

https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html 

• Jord- og flomskred aktsomhetsområde 

• Kvikkleire 

• Løsmasser 

• Skredhendelser 

• Snøskred - aktsomhetsområder 

• Steinsprang – aktsomhetsområder 

• NVE - Bratthet 

Vurderingen for det enkelte område som er til vurdering er hvor stor samla fare det er for ustabil grunn, utglidning eller 

steinsprang.  

Flom 

Datasett lagt til grunn:  

Norges Vassdrags- og energidirektorat 

https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html 

• Nedbørsfelt  - Regine 

• Elvenett –Elvis 

• Aktsomhetskart flom 

 

Vurderingen rundt flom går på om tiltaket berøres av flomfare og hvorvidt tiltaket bidrar til økt eller minsket 

flomfare lokalt og nedstrøms. 

http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html
https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html
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4. Administrative forslag til arealbruksendring 
 Videreføre boligformål utenfor sentrumsplanen 

4.1.1. Innspill nummer: 1, Leirdalen – Kulsrudgutua (B4) 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Fremtidig Boligbebyggelse) 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 46/8, 46/516, 46/283, 46/477 

Dagens formål: Boligbebyggelse – fremtidig 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – framtidig  

Arealstørrelse:  14.5 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området ligger om lag 1 km 

utenfor Ask sentrum. Området ligger tett inntil 

eksisterende boligområdet, som ligger med 

jordbruksarealer på alle sider. Det aktuelle området 

er et relativt bratt beiteareal med en helling mot 

vest. Det renner en bekk helt vest (ytterkant) av 

området.   

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området ikke er i strid med regional areal og 

transportplanlegging. Området ligger utenfor 

områdeplan for Ask sentrum og 1 km fra 

kollektivterminalen i sentrum. Regional ATP åpner 

for at jordvernet kan vike til fordel for utvikling av 

dette området. Området vurderes videreført i ny 

planperiode.  

Konklusjon: Området beholdes som boligområde 
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4.1.2. Innspill nummer: 2, Rudsbakken 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Fremtidig Boligbebyggelse)  

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 50/2, 50/1 
 
Dagens formål: Fremtidig boligbebyggelse 
 
Foreslått formål: Landbruk,- natur og 
friluftsområdet 
 
Arealstørrelse:  40.0 daa 
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Området ligger om lag 1,3 km 
utenfor Ask sentrum og er i dag avsatt til framtidig 
boligbebyggelse.  Området blir brukt til utvendig 
lagring av tømmer, stein, jordmasser og ymse annet. 
 
 
Kort om innspillet: Grunneier ønsker videreføring 
av arealformål til Bolig. Det har ikke kommet noe 
reguleringsplaninitiativ for området så langt. 
Administrasjonen vurderer at området ligger 
utenfor områdeplan for Ask sentrum, er i strid med 
regional ATP, og grunneier har ikke kommet i gang 
med reguleringsplanprosess. Dagens bruk samsvarer 
for øvrig ikke med boligformål.  Området anbefales 
tilbakeført til landbruk,- natur og friluftsområde. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur   Område ligger på et platå, med en skogkledd 
ravine i vest, og jordbrukslandskap i nordøst 
og avgrenses av fylkesvei 1540 i øst og et 
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eksiterende boligområde i Sør.  

Naturresurser  For arealressurser er det registrert i hovedsak 

skogområde med høg og særs høg bonitet. 

Noe av området er vurdert til å ha stor verdi 

ut fra jordsmonnskart. Det er ikke registrert 

noen mineralressurser i området. Dagens 

situasjon viser at mesteparten av skogen er 

fjernet og at området benyttes til 

masselagring og ikke landbruksformål. 

Hvorvidt området fremdeles er egnet til 

landbruksformål er usikkert. 

Naturverdier  Det er ingen registreringer i området. 

Området brukes som et utvendig 

lagringsområde og det er lite stedegen natur 

igjen i området, kun kantvegetasjon til et 

større skogområde i tilgrensende raviner. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området. Kun 

to SEFRAK bygg på Vestre Fossum (motsatt 

side av Fv427) 

Forurensing  Det er ikke registret noe forurensing i grunnen 

i området. Moderat aktsomhet i forhold til 

Radon. Kommunen er ikke kjent med hvorvidt 

masselagringen på området har bestått av 

initierte masser eller ei. Dette skaper 

usikkerhet rundt om området fremdeles har 

egnethet som landbruksjord. 

Støy  Området ligger inntil Fv.427 og havner delvis 

innenfor gul støysone, og er også omfattet av 

eksiterende støysone for fly, gul sone. 

Framtidig gul flystøysone forventes å ligge 

utenfor området. En tilbakeføring til LNFR 

anses å ikke å medføre økte støyproblemer. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Det er ikke kjent at området er brukt til 

rekreasjon eller friluftsliv. Områdets 

eksisterende bruk åpner heller ikke for en slik 

bruk av området. Jordbrukslandskapet øst for 

fylkesveien kjøres opp med skiløyper 

vinterstid. Det er ingen lekearealer for barn og 

unge i eller i nærheten av området. Gang og 

sykkelvei stopper 125 meter sør for området 

langs Myragutua.  

Barn og unge  En utvidelse i ytterkant av byggesonen. Gang- 
og sykkelavstand til Ask sentrum og øvrige 
deler av tettstedet. Tilliggende skogsområde 
kan brukes til lek. Ingen tilrettelagte idretts og 
aktivitetsområder i nærområdet. Regulert 
badeplass ved Gjermåa i gangavstand langs 
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lite trafikkert vei. Gang- og sykkelvei stopper 
cirka 100 meter fra området. 

Bomiljø  Området er relativt flat, noe som mulig gjør 

universell utforming. Det er et åpent område, 

noe som vil gi gode sol forhold. Men nært til 

fv.427 vil støy og innsyn gjøre seg gjeldende.  

Det er ingen servicefunksjoner i området, den 

nærmeste lokaliteten av slike funksjoner er 

Ask sentrum, som ligger 1,3 km unna.   

Transportbehov  Det er lav kollektiv dekning i langs Myragutua 

og langt å gå til nærmeste godt betjente 

stopp. Området ligger om lag 1,3 km utenfor 

Ask sentrum, det vil si at det ligger utenfor 

ATP. Ulempene dette medfører er ikke 

relevante for LNFR-formål. 

Teknisk infrastruktur  Fylkesveien går langs området, det går også 

en anleggsvei i området. Teknisk infrastruktur 

som vannforsyning og spillvann ligger inntil 

området. Det er ingen interne veier i området, 

og heller ingen eksisterende boliger.  

Sosial infrastruktur  880 meter til nærmeste barnehage.  1 km til 

ungdomsskole, 1,5 km til barneskole. 

Ungdomskolen har nådd sin kapasitet, 

barneskolen har fortsatt god kapasitet. 1,3 km 

til helsestasjonen i Ask sentrum, 2 km til bo- 

og behandlingsenteret. En omgjøring til LNF 

vil ikke endre denne situasjonen.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Utbygging her bygger dårlig opp om 

eksisterende kollektivtilbud. Sykkelavstand til 

sentrum. Tilbakeføring til LNFR utfordrer ikke 

kommunale strategier. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Risikoklasse 3 for kvikkleire skredrisiko, og 

faregrad middels. Området består av hav- og 

fjordavsetninger. Moderat aktsomhet for 

radon. Tilbakeføring til LNFR vil antas å 

redusere risikoen ved at boliger ikke bygges i 

områder med områdestabilitetsutfordringer.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Området brukes i dag som et utvendig lager. 

Dagens bruk av området er i konflikt både 

med gjeldende arealformål, bolig, og LNFR. En 

tilbakeføring til LNFR vil fjerne 
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virksomhetsrisiko fra området. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Forslaget innebærer en formålsendring fra fremtidig boligbebyggelse til landbruk,- natur og friluftsområde.  

Administrasjonen vurderer at utvikling av området strider mot regional areal og transportplan, og kommunens 

egne planer om utviklingsretning. Det er en lav kollektivdekning i området. Utvikling av dette området utløser 

ikke skoleskyss og det er i grei sykkelavstand til det meste. For de minste barna kan man anta en del 

foreldrekjøring til skole, barnehage og annet. 

Området ligger i risikoklasse 3 for kvikkleire skred.  

Administrasjonen vurderer derfor området som mindre aktuelt for kommende planperiode for en videre 

utvikling og at det bør tilbakeføres til landbruk,- natur og friluftsliv (LNFR) 

Konklusjon: Området tas ut som boligområde og endres til LNFR 

 

4.1.3. Innspill nummer: 3, Gjerivegen 16 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Fremtidig Boligbebyggelse)  
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 41/38, 41/15, 79/1 

 
Dagens formål: Fremtidig boligbebyggelse 
 

Område beskrivelse: Området ligger om lag 300 

meter fra Ask sentrum langs Gjerivegen. Området er 
bebygd med noe bebyggelse, ellers fulldyrket og 

overflatedyrket jord.  
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Foreslått formål: Eksisterende boligområdet  
 
Arealstørrelse: 7.2 daa 
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

 
 
Kort om innspillet: Området vil bli omgjort fra 

framtidig boligbebyggelse til eksisterende 
boligområdet.  Området vil ikke bli 
konsekvensutredet da området er ferdig behandlet i 
kommunen. 

Konklusjon: Området beholdes som boligområde 
 

 

4.1.4. Innspill nummer: 4, Askhøgda 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Fremtidig Boligbebyggelse)  

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

 

Gnr/bnr: 42/133, 79/1 
 
Dagens formål: Fremtidig boligbebyggelse 
 
Foreslått formål: Eksisterende boligområdet  
 
Arealstørrelse: 10,5 

 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Området ligger om lag 150 

meter fra Ask sentrum langs Gjerivegen. Området 
fulldyrket og overflatedyrket jord. 

 
 
Kort om innspillet: Området vil bli omgjort fra 

framtidig boligbebyggelse til eksisterende 
boligområdet.  Området vil ikke bli 
konsekvensutredet da området er under oppføring. 

Konklusjon: Området beholdes som boligområde 
 

 
 
 
 

 

 

4.1.5. Innspill nummer: 5 Kulsrudfjellet 
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Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Nåværende Boligbebyggelse)  
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 46/25, 75/1 

 
Dagens formål: Boligbebyggelse nåværende 
 
Foreslått formål: Boligbebyggelse nåværende  
 
Arealstørrelse: 3,4 daa  
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Skogområdet i kupert 

terreng. Grønnstruktur i tilknytting til eksisterende 
boligområdet. 

 
 
 
Kort om innspillet: Administrasjonen 

opprettholder eksisterende formål. Ingen endring, 
ingen konsekvens utredning. 

Konklusjon: Området beholdes som boligområde 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Innspill nummer: 6, Kjærstasletta 
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Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Nåværende Boligbebyggelse)  
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 68/18, 68/20, 68/8, 68/31, 68/29, 68/14, 

68/2, 69/2, 68/1, 68/22, 68/23, 68/16, 68/6, 68/28, 
68/30, 68/21, 68/19, 68/25, 68/7, 68/5, 68/32, 
68/24, 68/35, 68/10, 68/13, 71/24, 71/19, 71/12, 
70/12, 70/14, 71/18, 71/14, 71/22, 66/1, 68/17, 
68/4, 68/37, 68/36, 

 
Dagens formål: Boligbebyggelse nåværende 
 
Foreslått formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområdet  

 
Arealstørrelse: 81,0 daa  

 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Boligbebyggelse nord i 

kommunen, et område omgitt av 
landbruksområder. 

 
 
 
 
 
Kort om innspillet: Administrasjonen søker å 

tilbakeføre dette område til landbruk,- natur og 
friluftsliv (LNF) 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Området ligger i tilknytting til en eksiterende 
ravine mot øst. Fv.1546 går gjennom 
boligområdet, som ligger i tilknytting til 
landbruksområde på alle sider.  

Naturresurser  Området består i dag hovedsakelig av 
fulldyrka og overflatedyrket jord, svært god 
jordkvalitet, deler med noe mindre god 
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jordkvalitet, men svært stor verdi. Det er ikke 
registrert noe skogbruk i området, og heller 
ikke noen mineralressurser er registrert her. 
En tilbakeføring til LNFR vil sikre jordressurser 
mot nedbygging.   

Naturverdier  Det er ikke gjort noen funn eller registreringer 
i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er gjort 3 registeringer i området.  En 
kokegroplokalitet er automatisk fredet. To 
Haug/Groplokaliteter – ikke fredet. 
Formålsendring fra nåværende 
boligbebyggelse til landbruk,- natur og 
friluftsliv antas å være mer gunstig med tanke 
på kulturminnehensyn. Således positiv 
konsekvens av formålsendring til LNFR.  

Forurensing  Det er ikke registrert grunnforurensing i 
området. Moderat aktsomhet for radon. 

Støy  Bebyggelsen som ligger langs veien i området 
blir berørt av gul sone for veistøy.  
Støysonekart fly for 2016-2027 viser at 
området ligger tett på gul støysone. 
Støysonekart utarbeidet i forbindelse med 
utredninger av 3.dje rullebane viser området 
som innenfor gul støysone for flystøy og at 
dette ikke vil bedre fremover i tid. Boligformål 
må ansees å påvirkes negativt av 
støyproblematikken i området, tilbakeføring 
til LNFR anses som minst konfliktfylt i forhold 
til støy.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Det er ikke registrert noen kjente områder for 
rekreasjon eller friluftsaktiviteter i nærheten. 
Det er ingen gang- og sykkelvei i området.  
Formålsendring vil ikke ha noen konsekvenser 
for dette og heller ikke for tilgjengeligheten til 
regionalt friluftsliv.  

Barn og unge  Boligområdet er isolert og beliggende i et 
landbruksområde. Det er ingen større 
sammenhengende naturområder som innbyr 
til rekreasjon og lek, kun to raviner mot øst. 
Ljøreggen kan brukes av gående og syklende 
for deler av strekningen som mangler g/s-vei 
til Ask sentrum. Fylkesveien forbinder 
boligområdet og har ingen løsning for myke 
trafikanter i dag. Endring til LNFR medfører 
ingen økt risiko på grunn av manglende 
trafikksikkerhet da det ikke åpnes for økning i 
antall boenheter i området. 

Bomiljø  Området er et eksisterende bomiljø, og 
området er i hovedsak flatt, noe som mulig 
gjør universell utforming i området, med noen 
unntak mot øst i området. Området er i 
hovedsak åpent med gode sol- og 
skyggeforhold. Det er ingen servicefunksjoner 
i området, de nærmeste ligger i Ask sentrum, 
om lag 4 km unna. Fylkesveien deler området i 
to og vil være både støykilde og forbundet 
med trafikkfare for boligområdet. Det er ikke 
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anlagt gang- og sykkelvei i eller nært opp til 
området. Endring til LNFR vil neppe medføre 
forringelse av eksisterende boligmiljø og 
områdets egen beskaffenhet veier for øvrig 
ikke opp for dårlig tilgjengelighet til skole, 
barnehage og servicefunksjoner som anses 
viktige for boligområder. 

Transportbehov  Området betjenes morgen og ettermiddag 
arbeidsdager mellom Nannestad og Lillestrøm 
via Eltonåsen, Ask og Skedsmokkorset. Til 
øvrige tider er man avhengig av bil for 
dagligdagse gjøremål. Avstand til skoler og 
barnehager utløser skoleskyss og 
foreldrekjøring. Transportbehov vurderes som 
mindre viktig for LNFR-områder enn 
boligområder. Endring til LNFR vil ikke 
medføre negative konsekvenser. 

Teknisk infrastruktur  Fv. 430 går gjennom området. En 
formålsendring vil ikke kreve noen 
utbedringer av veistandard i området. En 
formålsendring til LNFR vil heller ikke kreve 
noe behov for å tilknyttes seg eksisterende 
teknisk infrastruktur i området. 

Sosial infrastruktur  Det er over 4 km til skole og barnehage og 
andre kommunale helsetjenester. Endring til 
LNFR medfører mindre skolesyss enn 
boligområder. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  En videreføring av eksiterende formål vil 
stride mot kommunens eget planprogram og 
samfunnsdelen som viser kommunen ønsker å 
styre sin boligutbygging til Ask sentrum og 
langs kollektivaksen langs ås-kanten. En 
videreføring av boligområde her vil 
undergrave kommunens utviklingsretning. 
Bevaring av matjord mot nedbygging er videre 
satt som svært viktig for Gjerdrum. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser  
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det meste av området ligger utenfor fare for 
kvikkleire. En lite del sør i området ligger 
innenfor høy faregrad. Moderat aktsomhet i 
forhold til radon. Områdestabiliteten gjør 
boligbygging plausibel. Endring til LNFR utgjør 
imidlertid ingen risiko i seg selv. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 En formålsendring antas å ikke medføre noen 
virksomhetsrisiko.   

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 
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Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området strider i mot regional areal og transport plan og at området ikke har 
tilstrekkelig sosial infrastruktur. Området har landbruksområder av stor verdi og en ut her vil fort komme i en 
konflikt med dette. Det er langt til kommunale servicefunksjoner og en videre utbygging av området vil virke 
mot kommunens utviklingsstrategi. 
 
Området vurderes som uaktuelt å videreføre som eksisterende boligområdet og tilbakeføres til landbruk,- 
natur og friluftsliv (LNF). 

 

Konklusjon: Området tas ut som boligområde og endres til LNFR 

 

4.1.7. Innspill nummer: 7, Nittebergvegen/Trulsrudtoppen 

  

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (Nåværende Boligbebyggelse) 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 6/28, 6/37, 6/36, 6/35, 6/32, 6/31, 6/30, 

6/29, 6/33, 6/34, 6/44, 6/28 

Dagens formål: Nåværende boligbebyggelse 

Foreslått formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområdet.  

Område beskrivelse: Liten klynge med bebyggelse 

i et skogområde mellom to landbruksområder.   

 

 

Kort om innspillet: Området strider mot ATP, og 

kommunens egen utviklingsstrategi og tilbakeføres 
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Arealstørrelse: 14,3 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

til LNFR. Reguleringsplan for området må oppheves 

ved en formålsendring til LNFR.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område ligger på en liten kolle, omgitt av 
jorder og skog, med en ravine i nordøst som 
fører inn mot Leira vassdraget.  

Naturresurser  Fulldyrka og overflatedyrka jord med middels 
verdi, og skog med høy bonitet. Fra svært god 
til mindre god jordkvalitet. Det er ikke 
registrert noen mineralressurser i området. 
Endring av formål, vil ivareta jordvernets 
interesser.  

Naturverdier  Det er ingen registreringer innenfor området, 
men området ligger 300 meter fra naturtype 
som er klassifisert som svært viktig. En 
formålsendring vil ivareta at naturtypen ikke 
blir forstyrret.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke gjort noen registreringer i 
området.  

Forurensing  Det er ikke registrert noen grunnforurensing i 
området.  

Støy  Området ligger tett opp til Nitebergvegen, og 
det antas at det vil være noe støy fra denne. 
Området ligger innenfor guls sone for 
eksiterende støy fra flytrafikken fra 
Gardermoen lufthavn, og vil også ligge 
innenfor denne sonen for framtidig trafikk 

også. En formålsendring til LNFR vil hindre 
oppføring av støyfølsom bebyggelse som 
boliger.    

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Nærmest registrerte friluftsområdet ligger om 
lag 1 km unna. Det er heller ingen 
opparbeidete lekearealer innenfor området. 
Det er ikke gang- og sykkelvei i området og 
heller ingen forbindelser for gående.  En 
formålsendring vil sikre at området ikke 
utbygges ytterligere. Endring til LNFR vil 
redusere muligheten for nedbygging av 
rekreasjonsområder.   

Barn og unge  Langt fra alle funksjoner og kun begrensede 
rekreasjonsarealer i nærheten. Endring til 
LNFR medfører ingen økning i antall 
boenheter og derav ingen endrede 
konsekvenser for området. 



31 
 

Bomiljø  Rett øst for bebyggelsen i området har 
området en bratt helning, her vil det ikke 
være egnet for universell utforming. Området 
er relativ åpent og har gode solforhold. Det er 
ingen servicefunksjoner i område, de 
nærmeste er i Ask sentrum om lag 5 km unna. 
Området ligger inntil en mindre vei, en videre 
utvikling vil gi økt trafikk i området.  En 
formålsendring til LNFR vil ikke ha noen 
konsekvens for eksisterende bomiljø.  

Transportbehov  Det er lav kollektivdekning til området. Stor 
avstand til skoler, barnehager og 
tjenestetilbud fører til bilavhengighet. Det er 
ingen gang- og sykkelvei i nærheten og behov 
for skoleskyss for alle barn i grunnskolen. En 
formålsendring i til LNFR vil ikke utløse økt 
transportbehov for området.  

Teknisk infrastruktur  Området har vannforsyning, men er ikke 
knyttet til kommunens avløpsnett. En 
formålsendring medfører at det vil ikke være 
aktuelt å gjøre noe med kapasiteten for vei, 
vann, avløp og renovasjon. En formålsendring 
til LNFR medfører ingen konsekvenser for den 
tekniske infrastrukturen i området.   

Sosial infrastruktur  Det er over 6 km til barnehage, skole og 
kommunale helsetjenester. Endring av formål 
fra boligbygging til LNFR vil ikke medføre 
negativ konsekvenser for den sosiale 
infrastrukturen i området.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Utvikling av dette området vil være i strid med 
kommunens eget planprogram og 
samfunnsdel om boligutvikling lags 
kollektivaksen langs ås kanten. Tilbakeføring 
av området til LNFR er i tråd med kommunens 
egen utviklingsstrategi.   

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser  Det er bratt terreng ned mot Leira i øst. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Formålsendringen medfører ingen 
virksomhetsrisiko.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at boligområdet ikke er i tråd med målsetningene for regional areal og transport 
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plan, kommunens eget planprogram og samfunnsdelen til kommunen viser at Gjerdrum ønsker å styre 
boligbyggingen til Ask sentrum og kollektivtaksten langs ås-kanten. Området har ikke sosial infrastruktur. 
Utbygging av området vil fort komme i strid med landbruksinteresser. Området vurderes som uaktuelt å 
videreføre som eksisterende boligområdet og tilbakeføres til landbruk, - natur og friluftsliv (LNFR). Det følger 
av dette at den eksisterende reguleringsplanen på området vil bli opphevet.  

Konklusjon: Området tas ut som boligområde og endres til LNFR 

 

4.1.8. Innspill nummer: 8, Solheim 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) – nåværende  boligbebyggelse 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 20/07, 21/11, 21/8, 21/25, 21/26, 21/27, 

21/28, 21/29, 21/12, 21/23, 21/24, 21/15, 21/14, 

21/13, 20/13, 20/12, 20/7, 20/5, 21/19, 21/20, 

21/21, 21/22, 21/18, 21/17, 21/16, 21/9, 21/10, 

21/30, 21/31, 21/7 

Dagens formål: Nåværende boligbebyggelse 

Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse  

Arealstørrelse: 39,5  

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

Område beskrivelse: Området består av en liten 

klynge med eneboliger med omkringliggende 

jordbruksarealer med noen hellinger. Området 

ligget i tilknytting til Gjerivegen.    

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området kan endres til LNFR formål.  
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Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Boligområde omgitt av landbruksareal. 

Naturresurser  Omkranset av landbruksområder som er 

fulldyrket og overflatedyrka jord med svært 

god til god jordkvalitet. Stor og middels verdi. 

Ubebygde boligtomter, ligger ikke i konflikt 

med landbruksverdier. Det er få boligtomter 

hvor fradeling av tomt fra eksisterende 

bebygde boligtomter er mulig.  

Naturmangfold  Det er ikke registret noen naturverdier i 

området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner innenfor 

planområdet. 

Forurensing  Det er ikke registret grunnforurensing i 

området.  

Støy  Noe av den ledige boligreserven i feltet er 

berørt av gul støysone fra Gjerivegen.  

Område blir ikke berørt av eksisterende 

flystøy fra Gardermoen, men forventes å 

havne innenfor gul støysone fra 2040 og 

senere i følge Avinors fremskrivninger ved 

utbygging av tredje rullebane. Endring til LNFR 

medfører ingen økning i boenheter og derav 

kun støyplager for berørte boenheter som i 

dag. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Ingen rekreasjons eller friluftsområder 

innenfor området. Det er et 

fellesområde/lekeplass på feltet. Det er ingen 

gang og sykkelvei i området. For å nå regionalt 

friluftsområde må man benytte bil. LNFR 

formålet utløser ikke særskilte nye behov for 

tilgang til dette da antall boenheter 

opprettholdes. 

Barn og unge  Boligfeltet er isolert i et landbruksområde 
uten gang- og sykkelvei til kommunesenteret 
eller Kløfta. Endring til LNFR utløser ikke 
behov da økning av antall boenheter ikke er i 
tråd med slikt formål i dette avgrensede 
området. 

Bomiljø  Området har generelt svak helling over det 

hele, det vil si at det kun stedvis mulig med 
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universell utforming. Området ligger åpent og 

det antas at det har gode solforhold. Det er 

ingen servicefunksjoner i området, de 

nærmeste slike er lokalisert i Ask sentrum om 

lag 2,5 km unna. LNFR utløser ingen nye 

behov. 

Transportbehov  Området har direkte bussforbindelse til Ask og 

Kløfta hverdager morgen og ettermiddag, 

ellers er det skoleskyss til Ask. Generelt er 

området bilbasert for handling og andre 

aktiviteter og det er ingen gang- og sykkelvei i 

området. Det er etablert et 

trafikksikkerhetstiltak lokalt med fortau på 

andre siden av fylkesveien for å komme seg 

trygt over til busstopp på motsatt side. Videre 

er det meldt inn ønske om prioritering av 

lignende trafikksikkerhetstiltak med fortau 

mellom boligfeltets avkjørsel og avkjørsel for 

sørumsveien. Endring til LNFR medfører ingen 

nye behov. 

Teknisk infrastruktur  Det er eksisterende teknisk infrastruktur i 

området, og det antas at det vil være mulig og 

knytte seg til dette ved et eventuelt tiltak i 

område. Området har vannforsyning fra privat 

vannverk, Gimilvann, og er ikke knytte til noen 

rundsløyfe fra dette vannverket. Et 

ledningsbrudd vil derfor medføre at man ikke 

har vannleveranse før bruddet er utbedret. 

Sosial infrastruktur  Hoelstoppen familiebarnehage ligger 160 

meter unna. Barneskole og ungdom skole 

ligger om lag 2,5 – 3,0 km unna og det er om 

lag 2,6 til 2,7 km til helsestasjon og Bo og 

behandlingsenter. Endring til LNFR medfører 

ingen nye behov. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommuneplanens arealdel løfter en strategi 

som går på å bygge tettstedet tettere 

sammen, samfunnsdelen viser en strategi som 

går på å styre boligutviklingen langs 

kollektivtraseen langs ås-kanten. En 

videreføring av eksisterende formål her vil 

ikke være i tråd med den ønskede 

utviklingsretningen kommunen ønsker, og vil 

heller underbygge ønsket utvikling. Men det 

vurderes at det maksimalt vil dreie seg om 

oppføring av 2-4 boenheter, noe som kan 

vurderes som et akseptabelt avvik fra ønsket 
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utviklingsretning.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Område er registrert med risikoklasse 3. for 

kvikkleire skredrisiko og med lav faregrad for 

kvikkleire. Konsekvensklassen er meget 

alvorlig. Tilgrensende område er registrert 

med middels faregrad. Moderat aktsomhet 

for radon. Det har gått et skred nedstrøms 

ved Gjermåa for få år siden. Dette er et godt 

stykke unna Solheimsfeltet og der er det 

foretatt sirkingstiltak i etterkant av skredet. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vil kunne være noe økt fare for 

viksomhetsrisiko i en anleggsfase av et tiltak, 

men dette vurderes også som relativt lav i 

dette tilfellet.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer områdets nærhet til Ask sentrum som positivt og at det derfor kan opprettholdes 

en vedlikeholds vekst av området. Området ligger også mellom Ask og Kløfta hvor interkommunalt planverk 

har en høy prioritet på å jobbe for god kollektivdekning. En videre utvikling, selv en forsiktig utvikling kan 

muligens komme i konflikt med jordbruksarealer på sikt. Bebyggelsen i området er hovedsakelig eneboliger 

som ligger sammen, med omkringliggende jordbruksarealer, en videre utvikling av området vil muligens 

forandre dette preget på sikt. Området ligger med fare for kvikkleire skred, i risikoklasse 3.   

MERKNAD: 
Ved en eventuell boligbebyggelse i området, bør det foretas en supplerende grunnundersøkelse og en 

stabilitetsanalyse for å vurdere de faktiske forholdene som tiltaket anses å berøre. 

Konklusjon: Området tilbakeføres til LNFR 

 

 

 

 

 

 

 Videreføring av planreserve til offentlig eller privat tjenesteyting 
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4.2.1. Innspill nummer: 9, Ved oppvekstjordet 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 42/1, 41/3 
 
Dagens formål: Framtidig offentlig eller privat 
tjenesteyting 
 
Foreslått formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområdet  

 
Arealstørrelse: 26.daa 

 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune, etter krav fra 

fylkesmannen.  

 

Område beskrivelse: Området består av og er en 

del av et større jordbruksområdet som ligger lands 
Fv. 427 Brådalsgutua, om lag 500 meter fra buss 
terminalen i Ask sentrum. 

 
Kort om innspillet: Krav fra områdeplanen Ask 

sentrum krever at dette tas ut, dette for å frigjøre 
andre landbruksarealer til utvikling i sentrum.  
Området vil derfor ikke bli konsekvensutredet, men 
det vil bli en formålsendring som medfører en 
tilbakeføring til landbruk,-natur og friluftsliv.  

Konklusjon: Området tas ut som offentlig/privat tjenesteyting og endres til LNFR 
 

 

4.2.2. Innspill nummer: 10, Ved Fjellvegen 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 53/12 

 
Dagens formål: Framtidig Offentlig eller privat 

tjenesteyting 

 
Foreslått formål: Framtidig Offentlig eller privat 

tjenesteyting  
 
Arealstørrelse: 8.4daa  

 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Framtidig utvidelses 

området for Veståsen skole. Område består 
hovedsakelig av skog. 

 
 
 
Kort om innspillet: Administrasjonen ønsker å 

opprettholde eksiterende formål på området.  

Konklusjon: Området beholdes som offentlig/privat tjenesteyting 
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 Vurdering av planreserve for næringsbebyggelse 

4.3.1. Innspill nummer: 11, Ved Seljevegen 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Næringsbebyggelse 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

 

Gnr/bnr: 44/3 

 
Dagens formål: Næringsbebyggelse framtidig 
 
Foreslått formål: Næring (For miljøstasjonen 

«Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, 
1500»)  

 
Arealstørrelse: 18.2 daa  

 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Området er et skogområde, 

med tilgrensende landbruksområdet. En del av 
området er en eksisterende miljøstasjon. Området 
er i eksisterende kommuneplan regulert til framtidig 
næringsbebyggelse. 

 
Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området innehar store høydeforskjeller hvor 
områdestabiliteten har en risikoklasse 4 for 
kvikkleireskred med høy faregrad og meget alvorlig 
konsekvensklasse. Området er en tidligere 
søppelfylling og består av forurenset grunn, hvilket 
innebærer stor usikkerhet for stabiliteten og 
kontroll med forurensningssituasjonen for 
eventuelle virksomheter som skulle ønske å 
etablere seg på dette området. Det er usikkerhet 
rundt hvorvidt fremtidig næringsvirksomhet lar seg 
etablere. 
 
På deler av området driver ROAF kommunens 
miljøstasjon og arealer til fortsatt drift av denne kan 
sikres med et mer spesifikt arealformål for det 
området som er i bruk til dette. 
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Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Området er et skogområde, med tilgrensende 
landbruksområde. 

Naturresurser  Bratt skogsterreng, skog med høy bonitet og 
med omkringliggende fulldyrka og 
overflatedyrka jord, med god og mindre 
godjordkvalitet. Det er ikke registrert noen 
mineralressurser i området. Uten en 
buffersone/isolasjonssone mot 
landbruksarealet være konfliktfylt.  

Naturverdier  Det er ikke gjort noen registeringer her. Det 
går en liten bekk i overgangen mellom skog og 
jordbruk.   

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke gjort noen registreringer i 
området. En formålending vil ikke medføre 
noen konsekvenser annet en at eksiterende 
situasjon blir bevart.  

Forurensing  En del av område er en miljøstasjon, og 
området er en gammel fylling fra deponi på 
Hellen. Området hvor miljøstasjonen befinner 
seg, avsettes med eget egnet arealformål. 
Utbygging krever forsvarlig håndtering av 
forurensede grunnmasser.   

Støy  Det tilgrensende arealet er et næringsareal, 
det antas at det vil være noe støy fra dette. 
Området ligger skjermet til i forhold til 
omgivelsene og støyfølsom bebbygelse i 
nærheten vil i mindre grad bli påvirket av ny 
aktivitet i området. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Tilgrensende jordbruksområde er registrert 
som friluftsområde, område for skiløyper. Det 
forventes at tiltak i tråd med formål og 
stedlige hensyn innenfor området ikke vil 
medføre noen følger for bruken av 
tilgrensende rekreasjonsområder.  

Barn og unge  Området er allerede næringsareal uten 
hensyn til barn og unges behov. Endring vil 
ikke gi negative konsekvenser. 

Bomiljø  Ikke aktuelt 

Transportbehov  Området ligger om lag 1,6 km fra Ask sentrum 
og har en lav kollektiv dekning, gang og 
sykkelvei fram til Seljeveien fra Ask sentrum. 
Høy bilavhengighet. Formålsendringen 
medfører at det ikke blir økt trafikk til 
område.  

Teknisk infrastruktur  Området kan ha adkomst som øvrig 
næringsområde via Hellenvegen.  

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt 
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Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Ved rullering av kommuneplanen har det vært 
en målsetning om å arrondere nye områder 
for ikke publikums rettet næring. Område 
opprettholdes i tilknytting til allerede 
eksiterende næringsområde på Hellen.    

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Område har en registrert risikoklasse 4 
skredrisiko for kvikkleire, en høy faregrad og 
meget alvorlig konsekvensklasse. Det er hav 
og fjordavsetninger i området. Området er 
også en gammel fylling, et gammelt deponi, 
noe som også gjør grunnen ustabil. Moderat 
aktsomhet for radon.    

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ustabile grunnforhold stiller vesentlige krav til 
virksomhet og aktivitet i området. Rystelser, 
uheldig forskyvning av massebalanse og 
tilføring av store mengder fluider kan bringe 
stedlig forrurensning av sted. Fare for 
omdanningsgasser i grunnen må undersøkes. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Vibrasjoner og håndtering av 
grunnforurensing kan være utfordrende.   

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området har store høydeforskjeller og er et utsatt område i forhold til kvikkleire 
og skred fare, i tillegg er området et gammelt deponi, noen som gjør grunnen ekstra ustabil, det er krevende å 
utvikle området med egnet næringsvirksomhet.  Utvikling av kommunens viktigste nåværende næringsområde 
er i tråd med kommunens ønske om å tilrettelegge godt for fremtidig næringsutvikling. Samtidig kan det 
avsettes et egnet arealformål for den videre drift av miljøstasjonen. For miljøstasjon er formålet «andre typer 
nærmere angitt bebyggelse og anlegg» mer passende. 

Konklusjon: Området beholdes som næringsområde, miljøstasjonens område innarbeides som 
andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 
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4.3.2. Innspill nummer: 12,Ved Kniplia 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 
 

 

Vedtatt detaljregulering for Kniplia Panorama. Ikrafttredelse  25.11.2015 
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Gnr/bnr: 46/521, 46/268, 46/518, 46/478, 46/369, 

46/25 

 
Dagens formål: Næringsbebyggelse framtidig 
 
Foreslått formål: Eksisterende boligområde og 

Framtidig boligområde.  
 
Arealstørrelse: 72.3 daa   
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Området tilhørende 46/523 

er registrert som framtidig næringsbebyggelse. 
Området tilhørende 46/268 er registrert som 
nåværende næringsbebyggelse. Småkupert området 
som har middels høydeforskjeller. 

 
Kort om innspillet: Området for framtidig 

næringsbebyggelse er allerede regulert og snart 
ferdig utbygd som boligområde. Området for 
eksisterende næring, er i hovedsak lager for 
tekniskmuseum, noe ute lager og noe bebyggelse. 
Administrasjonen vurderer at dette bør gjøres om til 
framtidig boligområder. Det vil være svært viktig at 
man får inn en opparbeidet grøntsone mot 
boligområdet Kniplia Panorama for å rette opp i 
uheldige terrengulikheter og få på plass et turdrag 
mellom boligområdene. Reguleringsplanenen for 
industriområdet Kulsrud Skog sikret adkomstveier 
for fremtidig utbygging av åsen nord for 
industriområdet. Reguleringsplanen for Kniplia 
Panorama har kommet i veien for deler av dette og 
det vil derav være nødvendig å få på plass ny løsning 
for området.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Liten bekk i vest av området. 

Naturresurser  Området grenser ikke til jordbruksarealer. 
Omkringliggende skog har høy til særs høy 
bonitet. Det er ikke registrert noen 
mineralressurser i området.  Da området i 
hovedsak er nedbygd og under oppføring, vil 
en formålsendring ikke medføre noen 
vesentlige konsekvenser.   

Naturverdier  Det er ingen registreringer i området. I all 
hovedsak er området nedbygget, noen små 
områder som nå er grønne kan gå tapt ved en 
framtidig boligutvikling, men dette er ikke av 
vesentlig betydning. En formålsendring vil ikke 
medføre betydelige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registreringer i området.  

Forurensing  Det er ingen registeringer i området.  

Støy  Eksisterende boligområdet nærmest fv. 427 er 
berørt av gul veistøy. Ved en framtidig 
boligutvikling, vil dette kunne tas høyde for. 
En del av området ligger inne i gul støysone 
fra eksisterende flytrafikk fra Gardermoen 
lufthavn. Avinor forespeiler at fremtidig 
støysituasjon ved bygging av tredje rullebane 
fører til at dette området havner utenfor gul 
støysone. Formålsendring medfører at man 
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må ta høyde for støy fra flytrafikken for en 
periode.   

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Brådalsfjellet barnehage 100 meter unna, 
med skog for barnehagen. En formålsendring 
vil kunne gi et økt bruk/behov for arealer til 
rekreasjon og friluftsliv i området. Området er 
tilknyttet gang- og sykkelvei langs Fv.427. 
Markagrensa for Romeriksåsen grenser til 
Kniplia Panorama hvor det er gode muligheter 
for regionalt friluftsliv. Det er 500 meter til 
Kniplia Alpintsenter og motorcrossbane.  

Barn og unge  Ligger nært sosial infrastruktur og 
rekreasjonsområde. Gang- og sykkelvei til 
aktivitetsområder. Kort vei til Skianlegg og 
motorcrossbane. I tilknytning til allerede 
utbygde boligområder sentralt i tettstedet. 

Bomiljø  Nederste del av området er relativt flatt, noe 
som muliggjør universell utforming ved en 
framtidig boligbebyggelse her. Området ligger 
vendt mot øst, det vil si at det har gode sol 
forhold om morgen, men lite om 
ettermiddagen og kvelden. Dette er forhold 
som må tas høyde for i en detaljregulering. 
Området har en avstand på 1,2 km til 
sentrum, det vil si at det har god 
tilgjengelighet på servicefunksjoner.  

Transportbehov  Det er god kollektiv dekning i område. 
Området er tilknyttet gang og sykkelvei langs 
Fv120. Mange vil nok ofte velge bilen for å 
gjøre daglige gjøremål selv om sentrum er i 
relativt nær gang- og sykkelavstand.  
Utbygging av flere boliger her vil støtte opp 
om eksisterende kollektivtilbud. 

Teknisk infrastruktur  Det er eksiterende vei inn i område, ved 
opparbeidelse av framtidige boliger vil 
avkjørsel til dette område ha behov for en 
oppgradering. Det antas at det er 
eksisterende infrastruktur i område for vann 
og avløp og at man kan tilknytte seg dette, 
men kapasiteten må kontrolleres i en 
detaljregulering.   Det er ingen høyspentlinje i 
nærheten.  

Sosial infrastruktur  Det er 100 meter til nærmeste barnehage. 1,5 
km til barneskole, 1,0 km til ungdomsskole.  
1,3 og 1,6 km til helsestasjon og bo- og 
behandlingssenter.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Tiltaket er i tråd med strategien i 
planprogrammet om å bygge tettstedet 
tettere sammen. Det er også i tråd med 
samfunnsdelen som viser at Gjerdrum 
kommune ønsker å styre boligbyggingen til 
Ask sentrum og kollektivaksen langs ås-

kanten. Industriområder inneklemt i 
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boligområder er neppe ønskelig, det 
anbefales større sammenhengende 
områder for industri og næring som ikke 
er publikumsrettet. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Ligger mellom to områder registrert med 
risikoklasse 3 for og middels faregrad. 
Moderat aktsomhet for radon.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 
naturmangfold / kulturminner og 
kulturmiljøer) 

 For område som får formål framtidig 
boligbebyggelse, vil det naturlig nok ved 
opparbeidelse av tiltak være en periode med 
støy og mulighet for utilsiktede hendelser. 
Men en formålsendring her vil ikke medføre 
vesentlige inngrep da område har mye 
næringsbebyggelse (lager) i dag.  Tiltaket vil 
ikke ødelegge uberørt natur.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Adminsitrasjonen vurderer det som hensiktsmessig å omgjøre områdene til eksisterende og framtidig 
boligområde, da det er et uttalt mål å tilrettelegge for boligbygging langs Romeriksåsen og at området både er 
sentrumsnært, har nærhet til barnehage, skole og kollektivtilbud. Hvorvidt det fremdeles kan tenkes næring, 
og hvilken sådann, inn i området kombinert med næring kan utredes under utarbeidelse av reguleringsplan. 
Kommunen jobber også med viktige trafikksikkerhetstiltak på det som vil være naturlig skolevei fra dette 
området. Det avsettes en grønn buffersone mellom nylig utbygd boligområde og industriområdet som legges 
inn for fremtidig boligutbygging. 

Konklusjon: Området tas ut som næringsområde og endres til boligområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

4.3.3. Innspill nummer: 13, Utvidelse av Hellen næringsareal (Kråkvål) 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 45/1, 45/24 

Dagens formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområdet 

Foreslått formål: Næringsareal  

Arealstørrelse: Om lag 27 daa  

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

Område beskrivelse: Området er et slakt 

skrånende landbruksområde med tilhørende 

landbruksbebyggelse (Gård med driftsbygninger) 

som ligger i tilknytting til eksisterende næringsareal 

på Hellen.   

 

Kort om innspillet: Administrasjonen mener 

området kan egne seg som et nytt næringsareal i 

kommunen, da området har en slak helning, ligger i 

tilknytting til eksisterende næringsareal og bare 1,3 

km utenfor Ask sentrum langsmed fv. 120. 

 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at de negative konsekvensene av å tilrettelegge området for formålet framtidig 
næring ikke er så store at de veier tyngre enn tiltaket. Variasjonen av jordkvalitet medfører at 
administrasjonen vurderer området til et område med verdi men ikke av spesiell betydning. For jordbrukets 
kulturlandskap vurderer administrasjonen at området har noe verdi, men ikke med et slikt særpreg at det vil 
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medføre tap av store kulturelle verdier. Ved næringsetablering anbefales strekt at stabburet fra 1800-tallet 
søkes bevart ved etablering av tiltak innenfor området. Tilrettelegging for næring forutsetter hovedsakelig 
næring med lite behov for bilbruk, (lager, verksted,). Administrasjonen anser tiltaket som positivt for 
utviklingen av Ask sentrum i den forstand at dette vil gi mulighet for lager og verksted i relativ kort avstand fra 
sentrum. Før etablering av tiltak i område vil det måtte foretas geotekniske undersøkelser, det anbefales at 
disse er omfattende da område har en betydelig faregrad.  
 
I planprosessen har forholdet til jordvernet vært behandlet politisk og avstedkommet tydelig presisering om at 
jordvernets status og behov for vern i kommunen. Siling av innspill til arealformålsendringer ble behandlet av 
kommunestyret 22.05.2019 hvor nytt næringsområde for Sørbygda ble prioritert, mens dette innspillet ble 
vedtatt å ikke inngå i ny kommuneplan. 

Konklusjon: Området tas ikke inn som nytt næringsområde, men beholdes som LNFR 

 

4.3.4. Innspill nummer: 14, Svensrud 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 19/3, 19/8 

 
Dagens formål: Nåværende næringsareal 
 
Foreslått formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområdet  

 
Arealstørrelse: 17,9 daa  

 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Område er en del av et 

større jordbruksareal, og grenser til elvedraget for 
Gjermåa. Dette er en naturtype som er registrert 
som viktig. Området har en risikoklasse 3 med en lav 
faregrad, med det har gått ras i området. 

 
Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

lokaliteten er lite egnet som næringsformål da 
området ligger helt isolert, har en middels 
kollektivdekning, og vil være bilavhengig. Det har 
også gått skred i området. Det er nedlagt bygge- og 
dele forbud i område. 
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Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Gjermåa grenser til området i Øst. Området er 
planert, men omgitt av sammenhengende 
landbruksarealer.  

Naturresurser  Snaumark, skrinn vegetasjon. Tilgrensende 
jordbruksarealer er fulldyrka og overflate 
dyrket jord, men kun med mindre god 
jordkvalitet og kun noe verdi.  Det er ikke noe 
skogbruk i området, og det er ikke registret 
noen mineralressurser i området. En 
formålsendring medfører ingen konsekvenser.  

Naturverdier  Viktig bekkedrag, (Verdi B) Hele elve- 
strekningen er gitt verdi som svært viktig pga. 
av funn av rødlistede øyenstikkere, potensiale 
for karplanter og en forventet stor betydning 
for biologisk mangfold generelt. En 
formålsendring vil bidra til å sikre det 
biologiske mangfoldet i området mot 
forstyrrelser.  Det er ingen spesielle 
landskapsformer eller landskapstrekk i 
område.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registreringer i området.  

Forurensing  Det er ikke registrert noen grunnforurensing i 
området.  

Støy  Området ligger i gul sone for støy fra fv.428. 
Støy fra nærliggende fylkesvei medfører ikke 
noe konsekvenser for en formålsendring 
tilbake til LNFR.   

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Ikke aktuelt 

Barn og unge  Ikke aktuelt 

Bomiljø  Ikke aktuelt 

Transportbehov  Ikke aktuelt 

Teknisk infrastruktur  Ikke aktuelt 

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Generelt er det negativt for kommunen å 
kvitte seg med næringsområder. På grunn av 
ulykke med kvikkleireras vurderes området 
som uegnet og lite i tråd med mange forhold 
som kommunen skal ivareta. 
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ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Området har en risikoklasse 3 med en lav 
faregrad. Det har gått skred i området. 
Moderat aktsomhet mot radon. 
Formålsendring medføre ingen betydelige 
konsekvenser i område.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 
naturmangfold / kulturminner og 
kulturmiljøer) 

 Ikke aktuelt.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området er isolert og ikke ligger i tilknytting til andre næringsarealer, og også at 
muligheten for inngrep i nærheten av viktig naturtype langs Gjermå begrenses ved å tilbakeføre området til 
LNFR. Området har også bygge- og deleforbud, på grunn av tidligere skred og fare for fremtidige skred i 
området.  Administrasjonen vurderer derfor at området bør tilbakeføres til LNFR. Detaljplanen for området 
oppheves. 

Konklusjon: Området tas ut som næringsområde og endres til LNFR 
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 For videreføring av andre typer bebyggelse og anlegg 

4.4.1. Innspill nummer: 15, Massedeponi ved Huser 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Andre typer bebyggelse og anlegg 
 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 
 

 

Gnr/bnr: 8/1 
 
Dagens formål: Andre typer bebyggelse og anlegg 

- Framtidig 

 
Foreslått formål: Landbruk,- natur og 

friluftsområde  

 
Arealstørrelse: 41,35 
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune 
 

Område beskrivelse: Område er lokalisert nord i 

kommunen og er lokalisert på et landbruksområde. 
Deponiet er tatt i bruk og det faktiske området er 
større en det angitte formålet i eksisterende 
kommuneplan. 

 
Kort om innspillet: Det ble tillatt å ta i mot noe 

masse i område for utplanering av et søkk i 
området. Det viser seg at område har fått en 
funksjon som rent massedeponi, dette var ikke det 
tilsiktede. Det vurderes at dette må tilbakeføres til 
LNFR.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Avrenning fra området til nærliggende 
bekkedrag.  
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Naturresurser  Omkringliggende areal er fulldyrka og 
overflate dyrka jord. Svært god til god 
jordkvalitet. Svært stor verdi til middels stor 
verdi. Det er ikke noe skogareal innenfor 
område, og det er heller ikke registrert noen 
mineralressurser i området. 

Naturverdier  Det er gjort en registrering av liten 
salamander (Lissotriton Vulgaris) i kategori livs 
kraftig (LC) helt sør i området, bestandene har 
gått, og fortsatt går, tilbake pga. gjenfylling og 
drenering av yngledammene, forurensning og 
fiskeutsetting m.m  
 
Det er også registrert en sterkt truet art (ST) 
Vanellus vanellus, (Vipe). Funnet er ikke 
kvalitetssikret.  Det er ikke spesielle 
landskapsformer eller landskapstrekk i 
område. En formålsendring til LNFR vil 
medføre en mulighet for opprettholdelse av 
naturverdier.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert automatisk fredet 
kulturminne i umiddelbar nærhet. Rundhaug, 
til dels klart markert. Kongsgropa. En 
tilbakeføring kan bidra til å stabilisere 
grunnen i område. En formålsendring til LNFR 
vil forhindre videre forstyrrelser i område. 

Forurensing  Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området, massene som er fraktet inn og ut av 
området har ikke vært tilstrekkelig kontrollert.  

Støy  En formålsendring til LNFR vil ikke medføre 
vedvarende støy, annet en ved en eventuell 
utplanerings jobb ved tilbakeføring til LNFR. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Ikke aktuelt 

Barn og unge  Ikke aktuelt 

Bomiljø  Ikke aktuelt 

Transportbehov  Ikke aktuelt 

Teknisk infrastruktur  Ikke aktuelt 

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Ikke aktuelt 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er ikke registrert kvikkleire i område. Men 
området består av hav og fjordavsetning, i 
tykt dekke. Om lag 400 meter til nærmete 
registrerte område, her er det registrert 
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risikoklasse 3 for skredrisiko for kvikkleire. 
Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 
naturmangfold / kulturminner og 
kulturmiljøer) 

 Det vil kun være noe virksomhets støy i 
forbindelse med en eventuell planeringsjobb i 
området.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

Samlet vurdering 
Det ble tillatt å ta i mot noen masser i område for utplanering av søkk i området. Det viser seg at område har 

fått en funksjon som rent massedeponi, dette var ikke tilsiktet. Det vurderes derfor at dette må tilbakeføres til 

LNFR. I område er det gjort observasjon av nært truet art, samt at det ligger et automatisk fredet kulturminne i 

umiddelbar nærhet. Området ligger i tillegg i nær tilknytting til et friluftsområde for aking om vinteren.  

Administrasjonen vurderer at området ikke er egnet som deponi ut fra overnevnte argumenter, i tillegg ligger 

område nær registrert område for kvikkleire (400 meter unna) og det er ikke gjort geotekniske undersøkelser 

for det tiltaket som eksisterer der i dag. Administrasjonen konkluderer derfor at område omgjøres til 

landbruk,- natur og friluftsområde  ved denne rulleringen av kommuneplanen.    
Konklusjon: Området tas ut som massedeponi og endres til LNFR 

 

4.4.2. Innspill nummer: 16, Frognerlinna 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 28/8 og 28/3 

 
Område beskrivelse: Område er et 

ravinelandskap med omkringliggende 
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Dagens formål: Landbruk-, natur- og friluftsformål 

 
Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og 

anlegg – Framtidig (Massedeponi)  
 

Arealstørrelse: 46 daa  
 
Forslagstiller: Gjerdrum kommune ved avdeling 

for Kommunalteknikk. 

 

landbruksarealer.  Området består av blandingsskog 
med en liten bekk som renner i bunn av ravinen. 

 
 
 
Kort om innspillet: Kommunalteknikk komme 

med innspill om å ta dette område inn som 
massedeponi. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område er omkranset av landbruksareal, med 
bebyggelse mot Frognerlinna. Deg går en liten 
bekk i vestkanten av ravinen, samt ligger det 
en liten dam/fuktigområde nederst i ravinen.  

Naturresurser  Området er et skogområde med skog av høy 
og særs høy bonitet. Det er ikke registrert 
noen mineralressurser i område. En 
formålsendring vil få negative konsekvenser 
for naturresurser i området. 

Naturverdier  Det er gjort observasjon av Falco rusticolus 
(NT) Jaktfalk og  Accipiter gentilis (Hønsehauk) 
nært truet (NT) i området. I tillegg er 
landskapsformen ravinedal en truet naturtype 
og er rødlistet som en sårbar naturtype. En 
formålsendring vil få negative konsekvenser 
for naturverdier i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registreringer i området.  

Forurensing  Det er ikke registrert grunnforurensing i 
området. Massedeponi kan medføre at 
initierte masser lagres i området. 

Støy  Ved etablering av et massedeponi her vil 
dette medføre betydelig økt støy og støv i 
område både i anlegg og driftsfase, den økte 
trafikken vil redusere tilgjengeligheten til 
friluftsområdet i området. Dette vil få 
betydelige konsekvenser for omkringliggende 
bebyggelse.   

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 
folkehelse 

 Ved formålsendring vil tilgrensende 
bebyggelse få redusert kvalitet på nærmiljøet 
på grunn av støy og støv fra store lastebiler. 
Ved formålsendring vil dette naturområdet 
forsvinne.    

Barn og unge  Området er del av naturområde bestående av 
skog og raviner som kan fungere som en 
lekeboltreplass for fri lek. Området er ikke 
eneste mulighet for slik lek i området. 
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Bomiljø  Ved en formålsendring vil kvaliteten på 
eksisterende bebyggelse vil bli redusert på 
grunn av nærheten til et slikt formål. 
Frognerlinna har ikke fortau eller gang- og 
sykkelvei, med trafikk av store kjøretøy i 
område vil veien bli betydelig belastet.  

Transportbehov  For boligområdet påvirket av 
trafikkbelastningnene fra massedeponi vil den 
endrede trafikksikkerhetssituasjonen kunne 
utløse behov for skoleskyss. 

Teknisk infrastruktur  Stor økning i tungbiltrafikk på Frognerlinna 
skaper påkjenninger og trafikkfare for 
tilliggende boligområde. Alternativ veitrasé 
eller tiltak for Frognerlinna er sannsynligvis 
nødvendig.  

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Ikke aktuelt 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er ikke registrert kvikkleire i området.  
Hav og fjordavsetning, tykt dekke. Det vil 
måtte foretas geotekniske undersøkelser, ved 
et tiltak som følge av en eventuell 
formålsendring.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 
naturmangfold / kulturminner og 
kulturmiljøer) 

 Ved en formålsendring vil det bli betydelig 
virksomhetsrisiko, det vurderes økt støy og 
støv, samt at muligheten for utilsiktede 
hendelser er tilstedte i hele driftsfasen, som 
kan være lenge for et slikt tiltak.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at de negative konsekvensene av tiltaket ikke tillater at det blir etablert et deponi i 
området.  Det vil også være behov for avbøtende tiltak for myke trafikanter langs Frognerlinna, hvor det i dag 
er tosidig boligbebyggelse, hvilket kan være forbundet med store kostnader. Alternativ adkomst vurderes som 
uheldig for landbruket. 

 
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurdering/Ravinedal/108 

Heksebergveien er også registrert i nasjonal verneplan for veger, bruer og veg relaterte 

kulturminner. 259 Heksebergveien side 263 

https://www.vegvesen.no/_attachment/62328/binary/16318?fast_title=Enkeltobjekter+221-270 
Konklusjon: Tas ikke med 

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurdering/Ravinedal/108
https://www.vegvesen.no/_attachment/62328/binary/16318?fast_title=Enkeltobjekter+221-270
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4.4.3. Innspill nummer: 17, Massemottak ved Asmyrsvingen, M1 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) Offentlig eller privat tjenesteyting 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 30/2-3, 29/1 

Dagens formål: Andre typer bebyggelse og anlegg 

Framtidig 

Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og 

anlegg Framtidig  

Arealstørrelse: 21,7 daa  

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området består 

hovedsakelig av et ravineområde med trær og 

busker og en liten bekk i bunn av ravinen, men noe 

er også landbruksjord.    

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer det 

som hensiktsmessig å ha muligheten for et 

massemottak i denne delen av kommune og 

vurderer dette til en egnet lokalitet for mottak av 

rene masser i tilknytning til landbruksplanering. 

 

Samlet vurdering 
Ravinen i området som risikerer å bli fylt igjen er en mindre isolert etterlevning etter allerede tidligere tiders 

landbruksplanering. Kommunen anser at det er lite kapasitet ellers i kommunen til å ta i mot masser. 

Administrasjonen vurderer at det ikke er store negative konsekvenser eller farer knyttet til en eventuell 

oppfylling av ravinen i dette området, og vurderer derfor at en videreføring av formålet er hensiktsmessig. 

Konklusjon: Området beholdes som massedeponi 
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 Endring av LNFR med spredt boligbebyggelse ved at boligtillegget fjernes 

4.5.1. Innspill nummer: 18, Flatby - Flatbygvegen 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av 

boligtillegget.   

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 34/3, 34/9, 35/2, 34/16, 35/9, 34/14, 

35/10, 34/7, 35/3, 34/15, 35/7, 34/25, 34/13, 34/21, 

34/24, 34/23, 34/18, 34/19, 34/22, 34/1, 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse – 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse: 69,7 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Område er et boligområde 

som ligger spredt langs Flatbyvegen, hvor veien 

fungerer som et skille mellom skogareal og 

landbruksareal.  Området er helt bilavhengig, da det 

mangler kollektivdekning og det ikke er noen gang 

og sykkelvei i området. Området har ingen 

sosialinfrastruktur, nærmeste skole og barnehage 

ligger i Ask sentrum, om lag 2 km unna.   

 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

videreføring av området med formål spredtbolig 

bebyggelse ikke er hensiktsmessig, da det ikke 

bygger opp under regional areal og transportplan, 

samt mangler kollektivdekning og 

sosialinfrastruktur. Administrasjonen vurderer 

landbruk, natur og friluftsområde som et mer riktig 
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formål for området. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Det er noen småbekker i området, overgang 
mellom landbrukslandskap og skoglandskap, 
ligger inntil åskanten.  

Naturresurser  Fulldyrka og overflatedyrka jord, 
innmarksbeite, og skog med særlig høy 
bonitet. Svært god jordkvalitet til god 
jordkvalitet. Stor verdi basert på 
jordsmonnkart. Noe innmarksbeite, små skala 
jordbrukslandskap. Det er ikke registrert noen 
mineralressurser i området. En 
arealbruksendring til eksisterende 
boligbebyggelse vil kunne medføre konflikt 
med landbruksjorden. Vest for Flatebyvegen 
er det stort sett kun hensyn til skogsverdier 
som gjelder for landbruket. Endring til LNFR 
ivaretar landbrukets interesser i området. 

Naturverdier  Det er gjort 3 registreringer av 
Storsalamander i området med status nær 
truet (NT). Innenfor området er det et område 
som er registrert som Svært viktig Området 
ligger tett inntil viktig naturtype 
(Naturbeitemark). En formålsendring til 
eksisterende boligbebyggelse vil kunne ha 
konsekvenser for naturverdier i området. Det 
er ingen utpregede landskapsformer eller 
landskapstrekk i område. Særlige naturverdier 
gjør seg gjeldende øst for Flatebyvegen. 
Endring til LNFR antas å ikke ha noen negative 
følger for naturverdiene i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  4 SEFRAK-registrerte bygninger i området. 
 
BYGNINGEN PÅ TUTERUD, 
PAVILJONGEN I BRÅTAN,FREDHEIM, 
VÅNINGSHUSET I SØGARD 
FLADBY,GJERDRUM, 
VÅNINGSHUSET PÅ FLADBY (Meldepliktig) 
 
En formålsendring til LNFR vil ikke kunne 
medføre forringelse av eksisterende registrert 
bebyggelse og miljøet rundt disse.  
 

Forurensing  Det er ikke registrert grunnforurensing i 
området. Moderat aktsomhet for radon. 

Støy  Det er ikke registrert støy fra vei eller fly i 
området. En formålsendring vil kunne gi noe 
mer biltrafikk, med det vurderes at denne ikke 
vil medføre vesentlig støy økning.  
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Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Det er fra 1,6 til 2,3 km til barnehage og skole 
og 1,5 og 2,0 km til bo- og behandlingsenter 
og helsetjenesten. Område ligger i nærhet til 
svært viktig friluftsområde.  Det er ingen 
gang- og sykkelvei eller forbindelser for 
gående i området. En formålsendring til LNFR 
vil ikke medføre økt behov for frakt til og fra 
slike tjenester/områder.  

Barn og unge  Området ligger i gang og sykkelavstand til Ask, 
men det mangler gang- og sykkelvei. God 
tilgang til marka. Skjermet for 
gjennomgangstrafikk. En endring til LNFR 
medfører ingen nye behov utover dagens 
situasjon. 

Bomiljø  På østsiden langs bebyggelsen er det sterk 
helning og ikke mulig med universell 
utforming.   Områder har generelt gode 
solforhold, men har en åsrygg i vest som kan 
reduserer solforholdene på ettermiddagen. 
Det er ingen servicefunksjoner i område, de 
nærmeste ligger i Ask sentrum om lag 2 km 
unna. En formålsendring til LNFR vil ikke 
medføre større belastning på eksisterende vei 
i område og en tettere bebyggelse, og 
redusere kvaliteten på bomiljøet i område.   

Transportbehov  Selv om det er akseptabel avstand i luftlinje 
mellom området og nærmeste busstopp i 
luftlinje, gir adkomstvei en dobbelt så lang 
avstand å gå. En formålsendring til LNFR vil 
ikke medføre behov for å oppgradere veien i 
område etter kommunens veinorm. 

Teknisk infrastruktur  Det går en mindre landbruksvei i området. Det 
er en 125 mm vannledning i området, og det 
antas at med er mulighet for tilkobling til 
denne, men at en formålsendring til LNFR vil 
ikke medføre behov for opparbeidelse av 
teknisk infrastruktur.   

Sosial infrastruktur  Det er ingen sosial infrastruktur i området. 
Det er fra 1,6 til 2,3 km til barnehage og skole. 
En formålsendring til LNFR vil ikke i medføre 
økt behov og økt frakt til og fra slike tjenester.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  En formålsendring til LNFR vil ikke undergrave 
planprogrammet som fremmer en strategi for 
å bygge tettstedet tetter sammen, og også 
likeledes samfunnsdelen som fordrer en 
strategi som ønsker å styre boligutbyggingen 
til Ask sentrum og langs kollektivaksen langs 
ås-kanten.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser  Det er ikke registrert fare for kvikkleire skred i 
området.  Området ligger i overgangen 
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(grunnforhold, skred, flom, radon) mellom hav og fjordavsetning, tykt dekke, og 
tynn morene.  En formålsendring til LNFR vil 
ikke åpne for økning av boenheter i området, 
eventuell søknadspliktige tiltak vil uansett 
møte samme krav til geotekniske 
undersøkelser som normalt.   

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 En formålsendring til LNFR i område vil ikke 
medføre utbygging ut over hva som kan 
ventes LNFR-områder.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer en formålsendring til eksisterende boligområde i området som negativt. En slik 

formålsendring vil medføre større behov for transport til og fra ulike formål (barnehage, skole, handling osv..) 

det vil også bety behov for en oppgradering av den eksisterende infrastrukturen (veg, vann og avløp) i 

område. En videre utvikling av området til boligbebyggelse vil fort medføre konflikt med jordbruksområder, og 

nedbygging av matjord. Ubebygde landbruksområder øst for Flatebyvegen ivaretas best som rent LNFR 

formål. En formålsendring til eksisterende boligbebyggelse vil også underbygge nasjonale og regionale 

føringer og rettingslinjer som blant annet regional areal og transportplanleggeren. Videre vil også en 

formålsendring bidra til nedbygging av kulturminner og områder for biologisk mangfold.  

Administrasjonen vurderer formålsendringen til eksisterende boligbebyggelse som lite hensiktsmessig. 

Merknad: 
https://kilden.nibio.no/?X=6664006.32&Y=279099.58&zoom=13&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=grunnkart&c

atalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_rodlistede_arter&layers_opacity=0.75,0.75 

 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kilden.nibio.no/?X=6664006.32&Y=279099.58&zoom=13&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=grunnkart&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_rodlistede_arter&layers_opacity=0.75,0.75
https://kilden.nibio.no/?X=6664006.32&Y=279099.58&zoom=13&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=grunnkart&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_rodlistede_arter&layers_opacity=0.75,0.75
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4.5.2. Innspill nummer: 19, Åmot - Åmothagan 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget. 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 54/1, 54/4, 54/11, 54/82 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse – 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse:  31,7 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Område er et 

blandingsområde som består av små 

jordbruksarealer med omkringliggende små 

skogholt i tilgrensende ett til større monotont 

jordbruksareal nord for området. Område ligger 

også i tilknytting til eksisterende bebyggelse 

Amotsbråtan.   

 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

en formålsendring til eksisterende boligbebyggelse 

vil generere økt biltrafikk, da området ligger med 

sine 3,3 km til sentrum, utenfor sykkelavstand (inntil 

3 km) dit. Området ligger nært busstopp med god 

kollektivdekning, og har også gangavstand til 

barnehage og skole. Området ligger ikke 

sentrumsnært, hvor minimum 80% av veksten 

ønskes i følge regional areal- og transportplan. 
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Administrasjonen vurderer at man her vil kunne 

komme i konflikt med landbruks interesser, men at 

området har mange gode kvaliteter og at en 

forsiktig utbygging kan være mulig.  

 

Gjeldende planer for området er: 

Bebyggelsesplan for Åmotshagan, del av gnr. 54 bnr. 

1 og Bebyggelsesplan for Aamodthagen, 54/11 

 
 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Området består av en blanding av skog, 
landbruk og boligområde.  

Naturresurser  Området består av snaumark, skrin vegetasjon 
men med skog med særs høg bonitet. Det er 
ikke registrert noen mineralressurser i 
området. Formålsendring vil medføre tap av 
skog med sær høg bonitet.  

Naturverdier  Området grenser til 100 meters beltet for 
Gjrermåa, som for øvrig er registrert med 
naturtype viktig bekkedrag, verdi B (viktig). En 
formålsendring kan bidra til å forringe denne 
kvaliteten.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere SEFRAK registrert bygg i 
området 
 
VÅNINGSHUS, BRÅTAN, ÅMOT VESTRE 
UTHUS, BRÅTAN, ÅMOT VESTRE 
POTETKJELLER, HAGA, (ÅMOTHAGA), ÅMOT 
VESTRE 
VÅNINGSHUS PÅ HORKA I GJERDRUM 

 
En fjerning av boligtillegget for LNFR medfører 
ingen utfordringer for dette forhold. 

Forurensing  Det er ikke registrert noen grunnforurensing i 
området.  Moderat aktsomhet for radon.  

Barn og unge  Det er kort vei til sosial infrastruktur, g/s-vei 
og kollektivtilbud. Det finnes 
nærrekreasjonsarealer som innbyr til frilek. 
Kort vei til regulert badeplass ved Gjermåa og 
også til allerede opparbeidet 
rekreasjonsområde med badeplass ved 
Lysdammen. 

Støy  Området ligger utenfor støysone fra fv.427.  
og også utenfor eksisterende og framtidig 
støysone for flytrafikken for Gardermoen 
lufthavn.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Innefor området ligger ett viktig 
friluftsområdet (Akebakke) og det er 
gangavstand til et svært viktig friluftsområde 
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(Nærturterreng) ved Veståsen skole. 
Utbygging i området som er registrert som 
akebakke gjør at denne akebakken forsvinner 
slik den er i dag. Det er ingen forbindelser for 
gående og syklende i området, men det er 
gang- og sykkelvei på motsatt side av fv. 427 
samt at fotgjengerfelt er etablert ved 
Veståsen skole. Tilgang til regionalt 
friluftsområdet er kort, ved bruk av lysløype 
på motsatt side av fylkesveien.  

Bomiljø  Stedvis vil det være mulig med universell 
utforming ved en formålsendring til 
eksisterende boligbebyggelse. Men øst i 
området mot vassdraget rett nedenfor er 
bygging i skrått og bratt terreng en utfordring. 
Området har gode sol forhold men det er 
ingen servicefunksjoner i området, disse er 
lokaliser i Ask sentrum om lag 2 km i avstand 
luftlinje. Det vil ikke være mulig å sette av 
store gode internområder innenfor tiltaket, da 
tiltaket er relativt lite, og videre sikring av 
grønnstruktur langs bekkedrag som er sikret i 
tilgrensende reguleringsplan vil minimere 
muligheten for ytterligere boligtomter 
innenfor området. Fjerning av boligtillegget 
for LNFR medfører ingen økning i boenheter 
og konsekvensene for bomiljøet blir da 
fraværende. 

Transportbehov  Det er god kollektiv dekning i rush tiden, og 
det er også gang – og sykkelvei nært til 
området via boliggater og 
fotgjengerovergang. Området ligger utenfor 
gang- og sykkelavstand for de daglige 
gjøremål. 

Teknisk infrastruktur  Det antas at det er eksisterende teknisk 
infrastruktur i området og at man kan knytte 
seg til denne. Det er en 32 mm vannledning og 
en 250 mm spillvanns ledning i område, men 
det antas også at denne kan være behov for 
en oppgradering ved en eventuell 
formålsendring til eksisterende boligområde. 
Området kan kobles til kommunal 
vannforsyning som har totalt sett har svært 
god kapasitet  

Sosial infrastruktur  Det er ca 800 meter gangavstand til nærmeste 
barnehager og ca 400 meter til barneskole. 
Det er om lag om lag 2,0 og 2,7 km til 
Helsetjenesten og Bo- og behandlingssenter. 
Kommunen har god kapasitet ved disse 
tjenestene for å betjene dette området.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Planprogrammet løfter en strategi om å bygge 
tettstedet tettere sammen. Samfunnsdelen 
søker å styre boligutbyggingen til 
kollektivtraseen som går langs ås-kanten. I 
hovedsak kan det se ut som området her 
tilfredsstiller kravene i føringene. Det 
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vurderes også at området kan komme i 
konflikt med landbruksarealer/jordvernet, 
noe som ikke er ønskelig, da det vil kunnes 
skape presedens. Trolig er det bare 
hensiktsmessig med få enkeltboliger, på de 
mest egnede plasseringene, som kan 
anbefales hvilket gjør at området antas å 
hovedsakelig utgjøre en falsk planreserve. 
Nedbygging av landbruksjord er allerede 
stadfestet som uaktualt underveis i 
planprosessen. Fjerning av boligtilegget for 
LNFR i landbruksområder er i tråd med denne 
strategien. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Området ligger utenfor registrert fare for 
skredrisiko, men i et område med hav og 
fjordavsetning i tykt dekke.  Området grenser 
til område i risikoklasse 3 for kvikkleire 
skredrisiko og høy faregrad. Bratthet inn i 
området fra Gjermåa gjør geotekniske 
analyser ved et tiltak plausibelt ved 
formålsendring til utbyggingsområde. Fjerning 
av boligtillegget for LNFR medfører ingen 
økning av boenheter og derav ingen økte riski. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det antas at det ikke vil være betydelig 
virksomhetsrisiko i området annet en under 
anleggsfasen ved eventuelt etablering av 
tiltak. Terrengform og bratthet tilsier at fare 
for skred under utbygging må utredes. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området har mange gode kvaliteter, nærhet til skoler, barnehage, god 
kollektivdekning, gang og sykkelvei, nærhet til friluftsområde, men at området kan komme i konflikt med 
jordbruksarealer. Administrasjonen mener at det er noen få små enkeltvis arealer som egner seg for 
ytterligere bebyggelse og at området utmerker seg mer som et landbruks/naturområde enn boligområde uten 
videre utbygging. En forsiktig og begrenset utbygging av restpotensialet er mulig, men kan vanskeliggjøre en 
samlet regulering av området. Vestre del av området er allerede realisert via detaljplan og utbygging. Denne 
delen bør ses i sammenheng med øvrige tilgrensende boligområde.   
Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget om spredt boligbygging tas ut. For 
boligområdet som detaljplanen dekker gis formålet boliger. 
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4.5.3. Innspill nummer: 20, Spenningen 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget. 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 54/12-13,15 55/25, 55/10, 55/5, 55/14, 

55/11, 54/115, 54/18, 54/98, 54/116, 54/2, 54/109, 
54/100, 54/125, 54/101, 54/3, 54/17, 54/22, 54/15, 
54/13, 54/12, 54/44, 54/30 
 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse-
Nåværende 

 
Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende 

 
Arealstørrelse: 111,4 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området er et 

jordbruksområde med hovedsakelig små skogholt i 
forbindelse med raviner og med omkringliggende 
større moderne monobiotop jordbrukslandskap. 
Lengst i nord er det en uniform skog omgitt av 
fulldyrka jorder med bekkeløp i bunnen av 
utplanerte raviner. 

 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

en formålsendring til eksisterende boligbebyggelse 

vil generere økt biltrafikk, da området ligger mindre 

sentralt. 

Området har en god kollektivdekning, og har også 

sosial infrastruktur nær til området. Området ligger 

utenfor sentrumssonen hvor regional areal- og 

transportplan krever at mesteparten av veksten skal 

tas. Til tross for god kollektiv dekning og sosial 

infrastruktur, vurderer administrasjonen at en 

videre utvikling av området her vil komme i 

betydelig konflikt med landbruks interesser.  
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Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Området består av landbruksareal og noe 
skog, med noe bebyggelse.  

Naturresurser  Fulldyrka og overflatedyrka jord. Med mindre 
god jordkvalitet, og med kun noe verdi. 
Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil styrke 
landbruksinteressen i området. 

Naturverdier  Det er ingen registreringer i området, men 
området grenser mot hensynsone for Gjermåa 
som er et viktig bekkedrag. Fjerning av 
boligtillegget for LNFR, vil ikke føre til tap av 
naturverdier i område.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert kulturminne i område med 
uavklart vern, og 5 SEFRAK registrert bygg 
innenfor området. 

 
STABBUR, ÅMOT VESTRE, RØNNING 
VOGNSKJUL, ÅMOT VESTRE, HEKSEBERG 
BOLIGHUS, ÅMOTTEIET, ÅMOT VESTRE 
LÅVE/FJØS, TAIET, VESTRE ÅMOT 
VÅNINGSHUS, TAIET, VESTRE ÅMOT 
 
FORNMINNET I OMRÅDET ER ET LØSFUNN, MED EN 
UAVKLART VERNESTATUS.  

 
Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil ikke 
medføre tap av kulturminner og miljøet rundt 
disse.  

Forurensing  Det er ikke registret forurenset grunn i 
området.  Moderat aktsomhet for radon.  

Støy  Deler av området vil bli berørt av rød og gul 
støysone fra fv.427. Området er ikke berørt av 
støy fra eksisterende eller framtidig fly støy. 
(Fjerning av boligtillegget for LNFR avskjærer 
muligheten for økt antall boenheter som 
kommer i konflikt med støy). 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Området ligger i nærheten av et viktig 
friluftsområde (Nærturområde) og akebakke 
registrert som viktig friluftsområdet. Fjerning 
av boligtillegget for LNFR, medfører at disse 
kvalitetene ikke vil bli forringet.  

Barn og unge  Kort avstand til sosial infrastruktur, g/s-vei og 
kollektivtrasé. Mangler g/s-vei for området 
langs Fjellvegen. Flere muligheter for frilek i 
skogholt. Lysløypenett og turveier til Marka 
fra Veståsen skole kort vei unna. 

Bomiljø  Det vurderes at området er lite egnet for 
universell utforming, da området har stor 
helling i store deler av området. Området har 
gode solforhold, men innehar ingen 
servicefunksjoner, de nærmeste er i Ask 
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sentrum, ca. 2,5 km i luftlinje unna. Fjerning 
av boligtillegget for LNFR, medfører ingen nye 
behov utover dagens. 

Transportbehov  Det er god kollektivdekning, gang- og 
sykkelvei fram til avkjøring inn til området, 
men områder mer enn 3 km unna regnes som 
utenfor gang- og sykkelavstand, og i dette 
tilfellet er denne avstanden rundt 4-4,5 km. 
Fjerning av boligtillegget for LNFR, medfører 
ikke endrede behov fra dagens situasjon. 

Teknisk infrastruktur  Det antas at det er noe teknisk infrastruktur i 
området, men at dette ikke vil være 
tilstrekkelig ved en formålsendring og at dette 
må oppgraderes ved et eventuelt tiltak i 
området. Fjerning av boligtillegget for LNFR, 
medfører ikke endrede behov fra dagens 
situasjon. 

Sosial infrastruktur  Det er om lag 0,3-1 km til barnehage, 0,5-1,2 
km til barneskole i gangavstand. Til følgende 
funksjoner i sentrum er det 2,6 km til 
ungdomsskole og om lag 2,8 til 
sentrumskjernen og 3,5 km til helsetjeneste 
og bo- og behandlingssenter alle målt i 
luftlinje. Kommunen har god kapasitet til å 
betjene området i forhold til andre steder i 
kommunen. Fjerning av boligtillegget for 
LNFR, medfører ikke endrede behov fra 
dagens situasjon. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Planprogrammet løfter en strategi om å bygge 
tettstedet tettere sammen. Samfunnsdelen 
søker å styre boligutbyggingen til 
kollektivtraseen som går langs ås-kanten. I 
hovedsak kan det se ut som området her 
tilfredsstiller kravene i føringene, men  
nedbygging av større landbruksarealer ikke er 
ønskelig. For dette området må 
konsekvensene for landbruket anses å være 
vesentlige og kunne skape en uheldig 
presedens i forhold til håndhevingen av 
jordvernet. Fjerning av boligtillegget for LNFR, 
medfører ikke endrede behov fra dagens 
situasjon eller utfordringer i forhold til 
jordvernhensyn. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Området grenser til risikoklasse 3 for 
kvikkleire skredrisiko, med både høy og 
middels løsneområdet.  Og ligger i område for 
hav og fjordavsetning, tykt dekke. Fjerning av 
boligtillegget for LNFR, medfører ikke nye 
risiki i forhold til dagens situasjon. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

 Det vurderes at det ikke vil være vesentlig 
virksomhetsrisiko i området. Ved en 
formålsendring vil det i hovedsak være i 
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kulturmiljøer) anleggsfasen det vil kunne være noe risiko for 
støy eller utilsiktede forhold. Fjerning av 
boligtillegget for LNFR, medfører ikke endrede 
risik i forhold til dagens situasjon. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området har mange gode kvaliteter, nærhet til skoler, barnehage, god 
kollektivdekning, gang og sykkelvei, nærhet til friluftsområde. Men det vurderes også at området vil 
komme i betydelig konflikt med hensynet til jordvernet. Området anbefales ikke til boligbebyggelse, 
LNFR blir da administrasjonens anbefaling. 
 
Område vest for fjellvegen er regulert av detaljregulering for Gistirabben med plan ide 201305, med 
formål boligformål. Dette området kan følgelig få nytt formål boligbebyggelse. Grunneierinnspill 
Gistifjellet er anbefalt inn etter siling av grunneierinnspill behandlet av kommunestyremøte 
22.05.2019. Ved vurdering av adkomstløsninger for Gistifjellet kan detaljplanen for Gistirabben 
måtte erstattes av nye planer. 
 
 Detaljregulering for Gistirabben plan ID 201305. Det har ingen konsekvenser å endre denne til 
boligområde i kommuneplanen da den allrede er sikret. 
 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut. For 
Gistirabben endres formål til boliger.  

 

4.5.4. Innspill nummer: 21, Vestby 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av 

boligtillegget.   

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 59/3, 54/5, 59/4, 59/8, 59/11, 59/10, 

59/13, 59/12, 59/14, 59/7, 59/1, 59/2 

 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse – 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende 

Arealstørrelse:  34 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Dette er et område som 

ligger langsmed Skeismoen som er en fylkesvei. Det 

er jorder, eneboliger og gårdstun innenfor 

avgrensingen. Landskapet er et slakt hellende 

ravinelandskap som i sin tid har blitt planert og 

består hovedsakelig av jorder til kornproduksjon. I 

den grad det er trær i området er det tynne rekker 

langs eiendomsgrenser eller solitære sådanne inne 

på hustomtene. 

Kort om innspillet: Området strider med regional 

ATP på de fleste punkter og ligger ikke i tilknytning 

til eksiterende tettsted, det mangler sågar sosial 

infrastruktur samt gang- og sykkelvei. Nedbygging 

av fulldyrka jord strider med lokalt politisk vedtak 

om jordvernets stilling i Gjerdrum.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område ligger på en slak rygg som skråner 
mot sør og er omgitt av landbruksområder.  

Naturresurser  Større omkringliggende jordbruksområder. 

Fulldyrket og overflatedyrka jord, Svært god, 

god og mindre god jord i området, stor, 
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middels og noe verdi. Det er ikke registrert 

noen mineralressurser i området. En 

formålsendring her vil kunne komme i konflikt 

med landbruksarealer. Fjerning av 

boligtillegget for LNFR, vil styrke 

landbruksinteressen i området.  

Naturverdier  Ingen registreringer i området. Området har 

heller ingen karakteristiske landskapsformer 

eller landskapstrekk utover å ligge i et større 

utplanert ravinelandskap. Høyt beliggende i 

landskapet medfører fjernvirkning av 

eventuelle byggetiltak.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert to SEFRAK-registrerte 

bygninger i området. 

BOLIGHUS, SKEI 
LÅVEN PÅ SCHEI (VESLE-SCHEI). 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR, endrer ikke 

forholdene rundt beboelse og bevaring av 

SEFRAK-bygningene.  

Forurensing  Det er ikke registrert noen grunnforurensing i 

området.  

Støy  Skeimoen går gjennom området, gul og 

stedvis rød støysone fra veien berører 

området. Området berøres av eksisterende 

støy fra Gardermoen lufthavn, avinors kart for 

framtidig støy fra trafikken fra lufthavnen med 

utbygging av tredje rullebane viser gul 

støysone over dette området. Boliger er 

støyfølsom bebyggelse og fjerning av 

boligtillegget fra LNFR avskjærer muligheten 

for økning av antall boenheter i området.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Det er ingen registrerte friluftsområder i 

nærheten, men det er en registrert ridesti 

som går langsmed området i forbindelsen 

med hestesenteret i nærheten.  

Barn og unge  Videreføring av eksiterende situasjon.  

Bomiljø  Området er relativ flatt (svak helling), 

universell utforming vil være mulig.  Området 

er åpent og har gode solforhold. Området 

ligger om lag 4,0 km fra Ask sentrum i luftlinje 

og har ingen servicefunksjoner. Det eneste 

tilbudet i nærheten er ridesenteret, dette 

ligger nært til området, ellers må alle slik 

tilbud nås med bil. Det er få muligheter til å 

gjøre noe med veien gjennom området ved en 
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eventuell utbygging. Alle tilgrensende 

områder er i hovedsak jordbruksområder, det 

er ingen rekreasjon/friluft eller leke områder 

for barn i nærheten.  Fjerning av boligtillegget 

for LNFR medfører avskjæring av muligheten 

for økning av antall boenheter. Denne 

endringen har liten effekt hverken den ene 

eller andre veien. 

Transportbehov  Det er en relativ god kollektivdekning, men 

det er ingen gang og sykkelsti i området, og 

man er bilavhengig til flere daglige gjøremål. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR medfører 

ikke økt biltrafikk i området.  

Framkommelighet for buss mellom 

tettstedene opprettholdes.  

Teknisk infrastruktur  Det er teknisk infrastruktur i området (veg, 

vann og avløp), det går en 160 mm 

vannledning i område, fjerning av 

boligtillegget fra LNFR medfører ingen behov 

for kapasitetsøkning.   

Sosial infrastruktur  Det er 1,7 km til barnehage, 2,1 km til 

barneskole og 3,4 km til ungdomsskole, og  

om lag 4 km til helsetjenesten og Bo- og 

behandlingsenter. Lang avstand til 

ungdomsskole, med strekninger uten fortau, 

kan medføre krav om skoleskyss. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR opprettholder dagens 

situasjon.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Planprogrammet løfter en strategi om å bygge 

tettstedet tettere sammen, noe utbygging i 

dette området ikke vil bidra til. 

Samfunnsdelen prioriterer boligutbygging i 

åsen langs kollektivtraseen i Fjellvegen. 

Området vurderes til å ligge for langt fra 

sentrum til å være aktuelt for en 

formålsendring til eksisterende 

boligbebyggelse. Fjerning av boligtillegget fra 

LNFR er i tråd med kommunestrategi om at 

framtidig boligbebyggelse prioriteres langs 

kanten av Åsen.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser  Område ligger i kvikkleire skredrisiko klasse 2 

og i nærhet av risikoklasse 3. Med lav og 
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(grunnforhold, skred, flom, radon) middels kvikkleire faregrad. Området består 

av hav og fjordavsetning i tykt dekke. Moderat 

aktsomhet for radon. Fjerning av boligtillegget 

fra LNFR øker ikke boligantallet på usikker 

grunn.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at det ikke vil være noe form for 
virksomhetsrisiko i området, annet en ved 
anleggsfasen av etablering av et tiltak.   

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer området til å være i strid kommunale strategier og med regional ATP og at det 
derfor ikke er ønskelig med en utbygging av området. Det vurderes at områdets lokalitet gjør området lite 
egnet for en videre utbygging. Med dette menes avstand til sosial infrastruktur, bilavhengighet, konflikt med 
landbruksjord og mulig oppgradering av infrastruktur i området.  Administrasjonen anbefaler ikke 
formålsendring til boligområde, LNFR vil bedre ivareta de fleste hensyn både med tanke på områdets 
beskaffenhet og kommunale strategier. 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut 
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4.5.5. Innspill nummer: 22, Vestby - Kokstad 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget.   

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 60/1,60/29, 60/34, 60/20, 60/52, 60/37, 

60/38, 60/40, 60/39, 60/31, 60/36, 60/33, 60/18, 

60/43, 53/32, 53/14, 53/15, 53/17, 53/25, 53/8 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse - 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse: 45,5 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området er ei lita grend 

med spredt boligbebyggelse, med omkringliggende 

jordbruksarealer. Det er ingen sosialinfrastruktur i 

området og området er bilavhengig. 

Hovedbusslinjen i kommunen har stopp ved krysset 

nord for området. Her er det halvtimesruter 

morgen/ettermiddag, ellers timesruter. 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området ikke bør omgjøres til eksisterende 

boligbebyggelse da området er bilavhengig, mangler 

sosialinfrastruktur, vil komme i konflikt med 

landbruk, og strider mot ATP og kommunens egen 

utviklingsstrategi.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
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Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område ligger omgitt av landbruksarealer, i et 
bølgende ravinelandskap.  

Naturresurser  Omkringliggende fulldyrka og overflatedyrka 
jord. Svært god, god og mindre god 
jordkvalitet. Stor til middels verdi. Det er ikke 
registrert noen mineralressurser i området. 
Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil styrke 
landbruksinteressene i området. 
 

Naturverdier  Det er ikke registrert noen naturverdier i 

området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registret noen kulturminner i 
området, men det er registrert 6 SEFRAK-
registrert bygninger i området, og noen nært 
utenfor området. 
 
STABBUR, ÅMOT ØSTRE 
HOVEDBYGNING, ÅMOT ØSTRE 
BRYGGERHUS, ÅMOT ØSTRE 
DRIFTSBYGNING, ÅMOT ØSTRE 
GAMLESKOLEN PÅ VESTBY 
MEIERI, TUNES, VESTBY 
 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR, endrer ikke 
forholdene rundt beboelse og bevaring av 
SEFRAK-bygningene 
 

Forurensing  Det er ikke registrert noen grunnforurensing i 

området.  

Støy  Området berøres av rød og gul støysone fra 

trafikken på fv.427. Området ligger i gul 

støysone fra flytrafikken på Gardermoen, og 

forventes å fortsatt gjøre det fram mot 2050 

ved utbygging av tredje rullebane på 

Gardermoen lufthavn.  Boliger er støyfølsom 

bebyggelse og fjerning av boligtillegget fra 

LNFR avskjærer muligheten for økning av 

antall boenheter i området. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Ingen registrerte friluftsområder i området, og 

ingen lekeplass for barn i området. Fjerning av 

boligtillegget medfører ingen endring av 

eksisterende situasjon.  

Barn og unge  Videreføring av eksiterende situasjon. 

Bomiljø  Den eksisterende bebyggelsen i område er 

lokalisert på relativt flat grunn. Område 

generelt består av jordbruksarealer med en 

svak helling. Det er ingen servicefunksjoner i 

område, de nærmeste ligger i Ask sentrum, 

om lag 3 km i luftlinje unna.  Fjerning av 
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boligtillegget for LNFR medfører avskjæring av 

muligheten for økning av antall boenheter. 

Denne endringen har liten effekt hverken den 

ene eller andre veien. 

Transportbehov  Det er relativ god kollektivdekning, men 

hovedsakelig er området bilavhengig, og det 

er langt til nærmeste gang- og sykkelvei. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR medfører 

ikke økt biltrafikk i området.  

Framkommelighet for buss mellom 

tettstedene opprettholdes. 

Teknisk infrastruktur  Det antas at det er teknisk infrastruktur (veg, 

vann og avløp) i område og at det vil være 

mulig å koble seg på dette, (det går en 110mm 

vannledning i området). Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR medfører ingen behov 

for kapasitetsøkning.   

Sosial infrastruktur  Det er om lag 2,0 til 2,8 km til barnehage og 

skoler og om lag 3,0 til 3,7 km til helststasjoen 

og bo- og behandlingssenter. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR opprettholder dagens 

situasjon. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommuneplanens arealdel løfter en strategi 

som går på å bygge (Ask) tettstedet tettere 

sammen, samfunnsdelen viser en strategi som 

går på å styre boligutviklingen langs 

kollektivtraseen langs ås-kanten. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR er i tråd med 

kommunestrategi om at framtidig 

boligbebyggelse prioriteres langs kanten av 

Åsen. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Risikoklasse 3 Kvikkleire skredrisiko med 

faregrad middels. Hav og fjordavsetning, tykt 

dekke. Fjerning av boligtillegget fra LNFR øker 

ikke boligantallet på usikker grunn. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at det ikke vil være fare for 

virksomhetsrisiko utover anleggsfasen ved et 

eventuelt tiltak.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 
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Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 
Samlet vurdering 
En formålsendring i området til formål eksisterende boligbebyggelse, vurderes som uhensiktsmessig. 

Områdets lokalitet gjør det til et lite aktuelt område for en videre utvikling. Med dette menes avstand til sosial 

infrastruktur, bilavhengighet og mulig behov for oppgradering av infrastruktur i området og konflikt med 

jordbruksarealer. Administrasjonen vurderer området til å være i strid med ATP og kommunens egen ønsket 

utviklingsretting. Administrasjonen vurderer at det ikke er ønskelig formålsendring og videre utbygging av 

området. 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut 

 

4.5.6. Innspill nummer: 23, Gjerimeieriet 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget.   

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 12/1, 13/35, 13/4, 13/1, 12/15, 12/6, 

12/7, 12/5, 12/1, 12/3, 12/14, 11/12, 11/1, 79/1, 

13/2, 84/1 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse – 

Område beskrivelse: Liten bebyggelse rundt/ved 

krysset Gjerivegen og Kløftavegen, med 

omkringliggende jordbruksarealer. 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 
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nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse: 55,2 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

området er bilavhengig, utvikling her vil komme i 

konflikt med landbruksarealer, det er kun 

bussbetjening med 30 minutters intervall morgen og 

ettermiddag på hverdagene, ellers er det også 

skoleskyss for elever. Vannforsyning er fra 

Gimilvann og kommunale va ledninger er det langt 

til, likeledes er det langt til sosial infrastruktur. Det 

vurderes derfor ikke som hensiktsmessig med en 

formålsendring til eksisterende boligbebyggelse.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område ligger omgitt av landbruksarealer, i et 
bølgende ravinelandskap som heller mot syd. 

Naturresurser  Fulldyrka og overflatedyrka jord, Svært god til 

god jordkvalitet med stor til middels verdi. 

Det er ikke registrert noen mineralressurser i 

område. Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil 

styrke landbruksinteressene i området.  

Naturverdier  Det er gjort 3 observasjoner som grenser 
inntil området.  
 
Crex crex (Åkerrikse) registret som CR (kritisk 
truet) 
Emberiza citrinella (gulspurv) registrert som 
NT (Nært truet) X 2 
 
Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil ikke ha 
konsekvenser for naturverdiene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området, kun 
to SEFRAK-registrerte bygninger i umiddelbar 
nærhet.  
 
BUTIKK OG BOLIGHUS,GJERDRUM 
MEIERI,GJERDRUM 
 
TIDLIGERE BOLIGHUS,NORUM I GJERDRUM 
 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR, endrer ikke 
forholdene rundt beboelse og bevaring av 
SEFRAK-bygningene 

Forurensing  Det er ikke registrert forurenset grunn i 

området.  

Støy  Kløftavegen går langs det aktuelle område, 

både rød og gul støysone fra denne vil berøre 

tiltaket. Området er ikke berørt av 

eksisterende flystøy fra Gardermoen lufthavn, 

men området ligger inne i gul støysone i 

framskrivninger for flytrafikk (fra om lag 2050) 
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ved en utbygging av tredje rullebane på 

Gardermoen lufthavn. Boliger er støyfølsom 

bebyggelse og fjerning av boligtillegget fra 

LNFR avskjærer muligheten for økning av 

antall boenheter i området. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Det er ingen registrerte friluftsliv områder i 

område. De omkringliggende områdene 

består hovedsakelig av jordbruksarealer. 

Fjerning av boligtillegget medfører ingen 

endring av eksisterende situasjon. 

Barn og unge  Videreføring av eksiterende situasjon. 

Bomiljø  Det vurderes at område er tilnærmet flat og at 

universell utforming vil være mulig. Område 

er åpent og har gode solforhold. Det er ingen 

servicefunksjoner i området, 

kommunesenteret ligger om lag 3,10 km i 

luftlinje unna. Fjerning av boligtillegget for 

LNFR medfører avskjæring av muligheten for 

økning av antall boenheter. Denne endringen 

har liten effekt hverken den ene eller andre 

veien. 

Transportbehov  Buss mellom Ask og Kløfta betjener området 

morgen og ettermiddag med halvtimesruter, 

ellers er det bare skoleskyss for elever. 

Bussruten har også nylig fått et rutekonsept 

som er dårligere enn tidligere hvor avstikkere 

gjør reisetiden svært lang for enkelte reiser. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR medfører 

ikke økt biltrafikk i området.  

Framkommelighet for buss mellom 

tettstedene opprettholdes. 

Teknisk infrastruktur  Det antas at det er teknisk infrastruktur i 

området, (det går en 63 mm vannledning i 

området) men på grunn av få boliger i 

området antas det at kapasiteten på vann og 

avløp er begrenset og at dette vil måtte 

oppgraderes ved et eventuelt tiltak. Fjerning 

av boligtillegget fra LNFR medfører ingen 

behov for kapasitetsøkning.   

Sosial infrastruktur  Det er om lag 600 meter til nærmeste 

barnehage (privat familiebarnehage), 3,5 og 

4,0 km til barneskole og ungdomsskole. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR 

opprettholder dagens situasjon. 

Kommunale Konsekvens Redegjørelse 
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arealstrategier og planer 

Kommunale strategier  Kommuneplanens arealdel løfter en strategi 

som går på å bygge tettstedet tettere 

sammen, samfunnsdelen viser en strategi som 

går på å styre boligutviklingen til 

kollektivtraseen langs ås-kanten. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR er i tråd med 

kommunestrategi om at framtidig 

boligbebyggelse prioriteres langs kanten av 

Åsen. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Risikoklasse 3 for kvikkleire skredrisiko. Lav 

faregrad og Konsekvensklassen er meget 

alvorlig. Hav og fjordavsetning, tykt dekke. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR øker ikke 

boligantallet på usikker grunn. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at det ikke er fare for 

virksomhetsrisiko annet en for anleggsfasen 

ved et eventuelt tiltak i området. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer området til å være i strid med ATP, og egen utviklingsstrategi for kommunen.  I 

forhold til en formålsendring til eksisterende boligbebyggelse, vurderes det at områdets lokalitet gjør området 

lite aktuelt for en videre utvikling. Med dette menes avstand til sosial infrastruktur, bilavhengighet og mulig 

oppgradering av infrastruktur i området, en boligutvikling her vil også komme i konflikt med jordvernet. 

Administrasjonen vurderer derfor dette som ikke aktuelt for boligutvikling 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut 

 
 

4.5.7. Innspill nummer: 24, Bråtasletta - Frognerlinna 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget.   

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 28/25, 28/60,28/3, 28/34, 28/47, 28/70, 

28/27, 28/45, 28/51, 28/12, 28/2, 28/15, 28/19, 

28/44, 28/36, 28/38, 28/61, 28/8, 28/25, 28/58, 

28/50, 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse – 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse: 53 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Spredt boligbebyggelse inn 

fra fylkesvei 120 langs Frognerlinna. Området ligger 

i tilknytting til landbruksareal, og registrert viktig 

friluftsområde (skogområdet). Området har svært 

god kollektivdekning, og gang og sykkelvei til langs 

fv.120 hvor avkjørsel til Frognerlinna og 

fotgjengerundergang ved busstopp ligger. 

Sykkelavstand til både sentrumsfasiliter i Ask og 

Frogner ligger rett utenfor sykkelavstand 

(sykkelavstand = 3 km). Antas derfor at bil og buss 

er mest relevant for handling.    

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området er bilavhengig, men med svært god  

kollektivdekning. Området mangler sosial 

infrastruktur, men har god infrastruktur, og også 

gang og sykkelveg.  Administrasjonen vurderer til 

tross for god infrastruktur, at området vil genere økt 

bilbruk til alle aktiviteter og at det strider mot ATP 

og kommunens egen strategi for utvikling. En 

formålsendring her ikke er ønskelig.  

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
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Landskap og blågrønn struktur  Frognerlinna går gjennom området. Område 
ligger med en blanding av landbruksarealer og 
et sammenhengende skogområdet fra 
Vardåsen ned til Gjermåa forbundet i 
østkanten av området.  

Naturresurser  Omkringliggende fulldyrka og overflatedyrka 

jord. Skog av høg og særs høg bonitet. Svært 

god til god jordkvalitet, med stor til middels 

verdi. Det er ikke registrert noen 

mineralressurser i området. Fjerning av 

boligtillegget for LNFR, vil styrke 

landbruksinteressene i området. 

Naturverdier  Det er gjort to registreringer. Pandion 

haliaetus, nær truet (NT) (fiskeørn) Og Falco 

rusticolus, nær truet (NT), jaktfalk. En 

formålsendring til eksisterende 

boligbebyggelse vil medføre en forringelse av 

naturverdiene i området. Fjerning av 

boligtillegget for LNFR, vil ikke ha 

konsekvenser for naturverdiene. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registret kulturminner eller 

kulturlandskap i området. 

Forurensing  Det er ikke registrert forurenset grunn i 

området.  

Støy  Fra Fv.120 og inn langs Frognerlinna er det gul 

støysone. Området ligger utenfor gulstøysone 

for flytrafikk. Boliger er støyfølsom bebyggelse 

og fjerning av boligtillegget fra LNFR avskjærer 

muligheten for økning av antall boenheter i 

området. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Området ligger i tilknytting til registrert viktig 

friluftsområde, et nærturterreng. Det er store 

naturområder i nærheten. Men det er ingen 

opparbeidet lekearealer for barn i området. 

For å nå regionalt friluftsområdet kreves bil. 

Det er i tilknytting til Fv.120 gang og sykkelvei 

inn mot sentrum.  Fjerning av boligtillegget 

medfører ingen endring av eksisterende 

situasjon 

Barn og Unge  Videreføring av eksiterende situasjon. 

Bomiljø  Området har stedvis en svak 

helning/småkuppert. Det vil si at område 

stedvis har mulighet for universell utforming. 

Området ligger åpent mot nord og har gode 

solforhold sommerstid, vinterstid vil skog og 

fjell i sør kunne begrense antall soltimer. Det 
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er ingen servicefunksjoner i området, disse er 

lokalisert i Ask sentrum, om lag 3 km unna. 

Ved fv. 120 er det tilrettelagt med undergang 

og gang- og sykkelvei samt innfartsparkering. 

Fjerning av boligtillegget for LNFR medfører 

avskjæring av muligheten for økning av antall 

boenheter.  

Transportbehov  Område har svært god kollektivdekning, 

innfartsparkering, tilgang til sykkel og gangvei, 

men området er bilavhengig til handel og slike 

gjøremål. Fjerning av boligtillegget fra LNFR 

medfører ikke økt biltrafikk i området.  

Framkommelighet for buss mellom 

tettstedene opprettholdes. 

Teknisk infrastruktur  Det vurderes at det er teknisk infrastruktur 

(veg, vann og avløp) i området og at det vil 

være mulig å tilknytte seg dette ved et 

eventuelt tiltak. Offentlig ledningsnett har 

nylig blitt anlagt langs Frognerlinna. 

Fylkesvegen (Frognerlinna) som går gjennom 

området tilfredsstiller ikke kommunens 

veinorm. Fjerning av boligtillegget fra LNFR 

medfører ingen behov for kapasitetsøkning.   

Sosial infrastruktur  Det er om lag 3,0 til 2,5 km til barnehage, 

barneskole og ungdomsskole, og om lag 3,0 til 

2,5 km til helsetjenesten og Bo- og 

behandlingssenter. Fjerning av boligtillegget 

fra LNFR opprettholder dagens situasjon. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommuneplanens arealdel løfter en strategi 

som går på å bygge tettstedet tettere 

sammen, samfunnsdelen viser en strategi som 

går på å styre boligutviklingen langs 

kollektivtraseen langs ås-kanten. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR er i tråd med 

kommunestrategi om at framtidig 

boligbebyggelse prioriteres langs kanten av 

Åsen. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er ikke registrert fare for kvikkleire i 

området, men det er hav og fjordavsetning, i 

tykt dekke i området, det vil si at faren for 

kvikkleire ikke er borte, men at det må gjøres 

geotekniske undersøkelser og en vurdering av 
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områdestabiliteten ved et eventuelt tiltak. 

Fjerning av boligtillegget fra LNFR øker ikke 

boligantallet på usikker grunn. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at en formålsendring vil kunne 

medføre noe mer støy fra trafikk i området, 

men at dette vil hovedsakelig være aktuelt 

under anleggsfasen av et tiltak.   

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer området til å være i strid med ATP og kommunens egne utviklingsplaner og at det 

ikke er ønskelig med en formålsendring til eksisterende boligbebyggelse i området. Avstand til sosial 

infrastruktur, bilavhengighet og mulig oppgradering av infrastruktur i området, gjør at område ikke er aktuelt 

for utvikling. Trafikksikkerheten i krysset mellom Fylkesveien og Frognerlinna bør også belyses, ved en 

eventuell økt trafikk i området.   

MERKNAD: 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=

fugl&CNR=1136518 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=

fugl&CNR=1138900 

Konklusjon: Området beholdes som LNFR, men tillegget for spredt boligbygging tas ut 

 

4.5.8. Innspill nummer: 25, Bråtasletta – Klampenborg og Gauterud 

 

LNFR med Spredt boligbebyggelse (§ 11-7 nr. 1) – Fjerning av boligtillegget.   

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=1136518
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=1136518
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=1138900
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=1138900
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Gnr/bnr: 28/30, 28/46, 28/66, 28/66, 28/59, 86/1, 

28/40, 28/54, 28/60, 28/52, 28/10, 28/39, 28/32, 

28/43, 28/24, 28/21, 28/18, 28/64, 30/3, 30/3, 

30/18, 30/16, 30/17, 30/19, 30/20, 30/21, 30/6, 

32/19, 31/1, 32/20, 30/13 

Dagens formål: Spredt boligbebyggelse - 

Nåværende 

Foreslått formål: Boligbebyggelse – nåværende  

Arealstørrelse:  82,0 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området blir delt av 

fylkesvei 120 ved Klampenborg. Området består 

hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, noe skog og 

landbruksjord. 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer at 

området er bilavhengig, men med svært god 

kollektivdekning. Området mangler sosial 

infrastruktur, men har god øvrig infrastruktur, og 

også gang og sykkelveg med fotgjengerundergang 

for busstopp.  Til tross for god infrastruktur og 

kollektivtibud, vil det fra området tenkes økt bilbruk 

til alle aktiviteter og at dette strider mot ATP og 

kommunens egne strategier. Området øst for fv.120 

er allerede i stor grad utbygget som en boligklynge 

og egner seg bedre som boligformål enn området 

som ligger vest for samme fylkesvei. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Område er delt av Fv.120 med en blanding av 
landskapsareal og boligbebyggelse på hver 
side av veien.   
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Naturresurser  Skog av høg og særs høg bonitet. Fulldyrka og 

overflatedyrka jord, med stor verdi. 

Landbrukshensynene gjelder i hovedsak delen 

som ligger vest for fv. 120.  

Fjerning av boligtillegget for LNFR, vil styrke 

landbruksinteressene i området.  

Naturverdier  Det er gjort to registrering i området. Triturus 

cristatus, nær truet (NT)(storsalamander) i og 

nært ved området, og Emberiza citrinella, nær 

truet (NT) (Gulspurv) og området ligger i 

nærhet av svært viktig naturtype for 

storsalemander hvor det også er gjort 

registreringer. Fjerning av boligtillegget for 

LNFR, vil ikke ha konsekvenser for 

naturverdiene. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen kulturminner, men et SEFRAK-registret 

bygg. 

BOLIGHUS I SKAUEN 

Det vurderes at en formålsendring i området 

ikke vil medføre tap av store kulturverdier. 

Fjerning av boligtillegget medfører ingen 

endring av eksisterende situasjon 

Forurensing  Det er ikke registrert grunnforurensing i 

området.  

Støy  Store deler av området blir berørt av gul 

støysone fra fv.120, noen områder blir også 

berørt av rød støysone. Området er ikke 

berørt av eksisterende eller framtidig 

støysone fra flytrafikken til Gardermoen 

lufthavn. Det er oppført støyskjerming for 

bebyggelsen øst for fv.120 og det antas at 

denne gir tilstrekkelig støydemping for 

området øst for fv. 120. Boliger er støyfølsom 

bebyggelse og fjerning av boligtillegget fra 

LNFR avskjærer muligheten for økning av 

antall boenheter i området. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Området ligger i tilknytting til registrert viktig 

friluftsområde, et nærturterreng.  Men det er 

ingen opparbeidet lekearealer for barn i 

området. Langs fv.120 er det gang og 

sykkelvei til Ask tettsted.  Fjerning av 

boligtillegget medfører ingen endring av 

eksisterende situasjon. 

Barn og unge  Videreføring av eksiterende situasjon 
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Bomiljø  Det vurderes at området har en svak helning, 

men at det er gode muligheter for universell 

utforming i område. Det er en del skog i 

området, men generelt vurderes det at 

området er åpent og har gode solforhold, 

særlig i himmelretningene sør-vest-nord. Det 

er ingen servicefunksjoner i området, disse er 

lokalisert i Ask sentrum, om lag 3 km unna.  

Avkjørsler fra fv.120 ligger i 80 km/t sone med 

dårlige siktforhold særlig for vestsiden. 

Reguleringsplan for g/s-vei innehar 

forbedringstiltak for denne avkjørselen. 

Fjerning av boligtillegget for LNFR medfører 

ingen økt trafikk på avkjørsler. 

Transportbehov  Området har god kollektivdekning. Men på 

grunn av manglende servicefunksjoner i 

området, er området bilavhenging i forhold til 

varehandel og lignende. Fjerning av 

boligtillegget fra LNFR medfører ikke økt 

biltrafikk i området.  Framkommelighet for 

buss mellom tettstedene opprettholdes. 

Teknisk infrastruktur  Frognerlinna/Smedkroken har nylig fått 

etablert nye va-infrastruktur. Det er en 

vannledning langs en mindre vei som går 

parallelt med fv.120 i området, ellers er det 

ikke registrert noe VA-anlegg i området vest 

for fv. 120. Frongerlinna er nylig asfaltert fra 

tidliger grusdekke. Det mangler g/s-vei langs 

sideveiene til Fv.120. Frognerlinna er vurdert i 

Nasjonal verneplan for veger, bruer og 

vegrelaterte kulturminner hvor det er anbefalt 

utarbeidelse av spesifikke vernebestemmelser 

for veianlegget. Fjerning av boligtillegget fra 

LNFR medfører ingen behov for 

kapasitetsøkning.   

Sosial infrastruktur  Det er om lag 3,0 til 2,5 km til barnehage, 

barneskole og ungdomsskole, og om lag 3,0 til 

2,5 km til helsetjenesten og Bo- og 

behandlingssenter. Fjerning av boligtillegget 

fra LNFR opprettholder dagens situasjon. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommuneplanens arealdel løfter en strategi 

som går på å bygge tettstedet tettere 

sammen, samfunnsdelen viser en strategi som 

går på å styre boligutviklingen langs 

kollektivtraseen langs ås-kanten. Fjerning av 
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boligtillegget fra LNFR er i tråd med 

kommunestrategi om at framtidig 

boligbebyggelse prioriteres langs kanten av 

Åsen. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er hav og fjordavsetning i tykt dekke i 
området. Det er også stedvis fjell i dagen.Det 
er Ikke registret kvikkleire fare i området. 
Fjerning av boligtillegget fra LNFR øker ikke 
boligantallet på usikker grunn. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at en formålsendring vil kunne 

medføre noe mer støy fra trafikk i området, 

men at dette vil hovedsakelig være aktuelt 

under anleggsfasen av et tiltak.   

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 
Samlet vurdering 
Området vurderes å være i strid med kommunens strategi om å prioritere boligbygging langs Romeriksåsen for 
fremtidig planreserve utenfor Ask sentrum. Området har en boligklynge på østsiden inntil fv. 120. En liten 
utbygging av området (Smedkroken) vurderes å ikke inneha vesentlige negative konsekvenser ut over de 
positive en slik utbygging medfører i seg selv, og at hele delområdet øst for fv. 120 da best ivaretas som 
boligområde.  Avstand til sosial infrastruktur, bilavhengighet og mulig oppgradering av infrastruktur for 
området vest for fv.120 påpekes som vesentlige moment for vurderingen av hensiktsmessig formålsangivelser. 
Trafikksikkerheten i krysset mellom Fylkesveien og Klampenborg er problematisk i dag. Området som helhet 
anbefales ikke endret til boligformål. Delen av området som ligger øst for fv. 120 fremstår som mer egnet som 
boligområde og ha færre konfliktpunkter enn øvrige deler av området. Ledig areal her gir kun et fåtall mulige 
nye boliger på ubebygd tomt, og muligheten for fortetting er begrenset. Dette endrer ikke den samlede 
vurderingen som måtte komme av konsekvensutredningen. 
MERKNAD 
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=197&ICID=NTNU-
VM&CCID=HE&CNR=WET-1350 
 
https://www.miljolare.no/data/ut/art/obs/?od_id=636291 

Konklusjon: For område vest for fv.120 beholdes formålet LNFR, men tillegget for spredt 
boligbygging tas ut. For området øst for fv.120 tas denne delen inn som boligområde. 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.6.1. Innspill nummer: 26, Framtidig kommunal vei 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§11-7 nr.2)  

 

 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=197&ICID=NTNU-VM&CCID=HE&CNR=WET-1350
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=197&ICID=NTNU-VM&CCID=HE&CNR=WET-1350
https://www.miljolare.no/data/ut/art/obs/?od_id=636291
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Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

Gnr/bnr: 86/1, 38/20, 26/3, 38/4, 39/1, 40/2, 40/1, 

39/1, 41/66, 42/3, 41/45, 79/1, 41/3, 42/3, 42/10, 

42/43, 42/33, 44/1, 45/3,    

Dagens formål: Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Foreslått formål: Fremtidig mulig veitrasé for fv. 

120 

Arealstørrelse: - 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Administrasjonen har fått 

føringer fra Statens vegvesen, senest i avholdt 

planforum ved planoppstart, om at omlegging av fv. 

120 tas ut av plankartet. Det foreligger en nylig 

vedtatt regulering for fv. 120 gjennom Ask sentrum. 

De trafikale forholdene langs denne forventes å 

kortvarig bli mindre belastet ved omlegging av 

omkjøringsvei vest for Ask sentrum via Fjellinna. 

Administrasjonen anser omkjøringsveien som 

allerede juridisk sikret i tidligere planer og at det 

ikke er anledning å kreve denne fjernet. 

Veiomlegginger i Ask vil på kort sikt avhjelpe en god 

del, men behovet for omkjøringsvei vil igjen kunne 

bli aktuelt på et senere tidspunkt.  

For fremtidig veitrasé må det påregnes utarbeidelse 

av detaljreguleringsplan. Kommunen for venter at 

dette kan skje i kommende 12-års periode og 

båndlegger av den grunn sone som angitt i 

kommunedelplanen i påvente av detaljplan for 

tiltaket. 

Kort om innspillet: Veitrase for avvikling av trafikk 

forbi Ask sentrum. Dette temaet vil ikke bli 

konsekvensutredet.  

Konklusjon: Fremtidig veitrasé for fv.120 øst for Ask beholdes 
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 Grøntstruktur 

4.7.1. Innspill nummer:27, Bekk gjennom boligbebyggelse. 

 

Grønnstruktur (§ 11-7 nr. 3) 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 48/15, 47/1, 73/1, 

Dagens formål: Boligbebyggelse – Nåværende 

Foreslått formål: Grøntstruktur 

Arealstørrelse: --- 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Mellom bebyggelsen ved 

Furuvegen og Øvre Nærlaus veg går det et lite 

vassdrag/liten bekk. Denne bekken bør inngå i 

grøntformål for å sikre grøntarealer langs bekkedrag 

og at ubebygde områder forblir ubebygd i høvelig 

avstand fra bekken. Denne grønnstrukturen henger 

sammen med allerede angitt grønnstruktur i 

kommuneplanen, og knytter videre Kniplia skisenter 

til friområdene via Kulsrudfjellet. Isolasjonsbelte fra 

tidligere detaljplaner for Kulsrud Skog inntas for å 

sikre sammenhengende grøntstruktur til 

Brådalsfjellet barnehage.  

 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer det 

som meget hensiktsmessig å bevare bekken og 

grønndraget det gir til eksisterende bebyggelse, 
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naturmangfold, og sikre at erosjonsfaren ikke 

kommer inn mot bebyggelsen. En viktig hensikt er å 

Sikre sammenhengende grøntkorridor i byggesonen 

til fritids og rekreasjonsmål.   

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Større sammenhengende grønnstruktur 
bestående av bekkedrag, skog, dalsøkk og lier.   

Naturresurser  Skog, myr og skrinn fastmark.  

Naturverdier  En registrering av Emberiza citrinella, nært 

truet, (NT) (gulspurv). Det vurderes som 

positivt med hensynssone for naturverdiene i 

området.    

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke aktuelt 

Forurensing  Det er ikke registrert noe grunnforurensing i 

området.  

Støy  Ikke aktuelt  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Bevaring av bekken kan bidra som en positiv 

opplevelses faktor og naturområde.  

Barn og unge  Sammenhengende grønnstruktur i nærheten 
av boligområder, medfører god tilgjengelighet 
til rekreasjonsområder og lek.  

Bomiljø  Bevaring av bekken med en hensynssone kan 

gi positiv opplevelse i bomiljøet.  

Transportbehov  Tilrettelegger for aktiv bevegelse i 

nærområder. Antatt redusert behov bilkjøring 

til rekreasjonsområder.  

Teknisk infrastruktur  I forhold til avlasting av overvannshåndtering 

er tilstrekkelig kapasitet i bekkefar med tanke 

på sikre flomveier et vesentlig aspekt med 

bekkefaret. 

Sosial infrastruktur  Skaffer til veie turområde for barnehager og 

skoler i nærområdet.  

Kommunale Konsekvens Redegjørelse 
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arealstrategier og planer 

Kommunale strategier  Ikke aktuelt 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Ikke aktuelt 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ikke aktuelt 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer det som viktig at bekkedraget ved Grønlund/Hungersholt blir grøntformål for å 

sikre det mot videre utbygging og derav sikre at erosjon ikke skaper farlige situasjoner for bebyggelsen. Det 

vurderes også at bekkedrage kan bidra til positive opplevelser i seg selv som friområde. Sett i sammenheng 

med eksisterende grøntdrag fra Grønlund til marka er det mye som taler for at også dette bekkedraget bør 

sikres som grøntdrag. Bekkedraget har en vesentlig funksjon både i forhold til eksisterende bebyggelse 

Grønlund/Kulsrudfjellet og mulig fremtidig bebyggelse jamf. Innspillene om boligområde ovenfor eksisterende 

boligområder. 

Administrasjonen ønsker å sikre en helhetlig grønnstruktur innenfor byggesonen og anbefaler at bekkedrag 

med kantsone tas ut av boligformål og angis som grønnstruktur med tanke på bevaring av natur,- fri,- og 

rekerasjonskvaliteter. Administrasjonen ser også en verdi av å sikre sammenhengende grøntstruktur mellom 

Grønlund barnehage og Espira Brådalsfjellet barnehage samt Kniplia skisenter. Videre kan skitrasé mellom 

Kniplia Skisenter og lysløypenettet ved Harasletta være et ønskelig tiltak i forbindelse med ny boligbygging 

langs åsen. 

MERKNAD: 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=
fugl&CNR=635006 
 

Konklusjon: Tas inn som helhetlig grønnstruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=635006
http://artskart1.artsdatabanken.no/FaneObjektInfo.aspx?Date=0,0&DT=111&NCID=67&ICID=miljolare&CCID=fugl&CNR=635006
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4.7.2. Innspill nummer: 28, Grønnstruktur ved Lysdammen 

 

Grønnstruktur (§ 11-7 nr. 3) 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

Gnr/bnr: 53/12 og 73/1 (Gjerdrum Statsalmenning) 

73/8 

Dagens formål: Friområdet - nåværende og 

Idrettsanlegg - fremtidig 

Foreslått formål: Friområdet - nåværende og 

Idrettsanlegg - fremtidig  

Arealstørrelse:   

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Lysdammen er et svært 

viktig frilufts og rekreasjonsområde for befolkningen 

i Gjerdrum, området består hovedsakelig av skogen 

rundt lysdammen med forskjellig turstier og trasser 

for aktivitet om sommer og vinter. 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderte 

opprinnelig at arealer minimum på 100 meter fra 

kanten av Lysdammen og utover i alle retninger 

burde sikres, og også 60 meter langs lysløypa fra 

Veståsen skole til Lysdammen, for å beholde 

området som et aktivt rekreasjonsområde for 

befolkningen og sikre kvalitetene område innehar 

for framtidige generasjoner.  
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Det har blitt utført en egen utredning av kvaliteter 

og egnethet for et noe større område. Rapporten 

har dannet grunnlag for politisk behandling, 

samtaler med grunneier om erhverv og vedtak om 

kjøp av deler av området. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  I området er elva Gjermå oppdemmet i to 
damanlegg som fungerer som badeplass. Det 
er også en myr i mellom denne og boligfeltet 
Bekkeberget. For øvrig skogsområde med 
terreng som heller svakt mot øst. 

Naturresurser  Skogen rundt lysdammen består av skog med 

middels bonitet. En hensynssone rundt 

dammen vil bidra til å opprettholde 

naturmiljøet i området.  

Naturverdier  Lysdammen er en del av et viktig bekkedrag, 

Gjermåa, med verdi B. Det er også registrert 

en Carpodacus erythrinus (Rosenfink) i 

området. Med vernestatus sårbar (VU) Det vil 

være positivt for naturverdiene i området 

med en hensynssone rundt dammen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er gjort en SEFRAK-registrering av ruin 

eller fjerent objekt  i området. En 

hensynssone rundt dammen vil ikke ha noe 

konsekvens for dette.  

Forurensing  Det er ikke registrert noe grunnforurensing i 

området.  

Støy  Området blir ikke berørt av støysoner fra 

fv.427 og er ikke påvirket av eksisterende eller 

framtidig flytrafikk fra Gardermoen lufthavn.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Lysdammen er et aktivt rekreasjonsområde, 

og en hensynssone vil bidra til å opprettholde 

område som et område for rekreasjon.  

Barn og unge  Viktig større grønnstruktur for rekreasjon og 
fri lek.  

Bomiljø  Opprettholdelse av et slikt område med en 

hensynssone vurderes som positivt for hele 

bomiljøet og befolkningen i Gjerdrum 

kommune. Det går en gangsti rundt 
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lysdammen, og det vurderes at denne bør bli 

universell utformet.  

Transportbehov  Det er mulig å nå området med sykkel og 

gange, men det er ikke gang og sykkelvei til 

område. Men det er også vei til område, så 

det er mulig å nå området med bil.  

Teknisk infrastruktur  Det er vei i området, og det er muligheter for 

parkering i området. Det antas at det ikke er 

noe anlegg for vann og avløp i området. 

Sosial infrastruktur  Det vurderes at bevaring av området rundt 

lysdammen vil være positivt for nærmiljøet 

som et rekreasjons område for barn og unge 

og også voksne i Gjerdrum kommune. Det er 

kun 400 meter til nærmeste skole og 

barenhage. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommunens strategi for utvikling langs ås-

kanten vil kunne medføre betydelig 

boligutbygging i omkringliggende områder, et 

større areal med grønnstruktur som kan 

benyttes som rekreasjonsområde vil bidra 

positivt inn i en slik utvikling.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
 (grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er ikke registret fare for kvikkleire i 

området. Grunnen her består hovedsakelig av 

Tonalittisk til granodiorittisk åregneis. 

Moderat aktsomhet for radon 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det vurderes at det ikke er noe fare for 

virksomhetsrisiko. Det vil kun være slik fare 

ved uttak av skog.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området/anlegget har mange positive sider og at det er ønskelig å sikre disse 

områdene/verdiene med som grønnstruktur rundt lysdammen og også deler av skitraseene i området, for å 

sikre disse verdiene på en trygg måte. Det vurderes at det bør utarbeides en universell utformet gangsti rundt 
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lysdammen for å øke tilgjengeligheten for bevegelseshemmede.    

MERKNAD 
https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/18756291 
 
I ettertid av utarbeidelsen av K.U. er det utarbeidet en grundigere rapport om forholdene ved Lysdammen 

med tanke på å sikre området til friområde.  

Egen utredning i politisk sak 34/19 dato 03.04.2019 i formannskapet.  

Konklusjon: Området tas inn som et helhetlig grøntområde.  

 

4.7.3. Innspill nummer: 29, Ulvedalsbekken, hensynssone 

 

Hensynssoner (§ 11-8) 
 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

 

Gnr/bnr: 33/1, 32/15,32/5, 32/1, 31/2, 33/1, 30/1, 

34/3, 34/9, 30/2, 30/3, 29/2, 34/1, 35/1, 29/11, 

29/34, 29/4, 29/1, 38/7, 38/2, 38/20, 26/3, 38/4, 

38/3, 26/1, 29/1, 27/1, 29/2, 25/1, 28/3   

Dagens formål: Landbruk,-natur og friluftsområde 

Foreslått formål: Landbruk,-natur og 

Område beskrivelse: Ulvedalsbekken er et 

vassdrag som renner fra Flaten sør i kommunen til 

Tangen og østover under fv.120 mot Gjermåa. 

Administrasjonen vurderer at vassdraget/bekken er 

under sterkt press fra landbruket og vurderer derfor 

at det vil være hensiktsmessig med en hensynssone 

rundt denne. Hele bekken er registrert som et viktig 

bekkedrag hos Naturbase.no og Kilden.no. 

https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/18756291
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friluftsområde med hensynssone (H720) 

Arealstørrelse: ----   

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer det 

som viktig at naturtypen får et sikkert vern i 

kommuneplanen. 

 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Grønndrag/bekk som renner gjennom 
landbruksområder  

Naturresurser  Omkringliggende jordbruksarealer består 

hovedsakelig av fulldyrka og overflate dyrket 

mark og for det meste god jordkvalitet med 

en middels verdi for det meste. En 

hensynssone vil ikke forringe kvaliteten på 

disse.  

Naturverdier  Registrert som viktig bekkedrag. En 

hensynssone vil bidra til å sikre bekken og 

naturverdiene knyttet til denne synliggjøres 

og sikres med tilhørende bestemmelser. 

Kulturminner og kulturmiljø  En registrering kan ligge i sone som blir 

hensynssone Kulturminne 41988, 

haug/groplokalitet. En hensynsonen vil ikke 

medføre uheldige konsekvenser for denne.  

Forurensing  Medfører ingen økning 

Støy  Medfører ingen økning 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Kun positive følger 

Barn og unge  Kun positive følger 

Bomiljø  Kun positive følger 

Transportbehov  Medfører ingen økte behov 

Teknisk infrastruktur  Medfører ingen økte behov 

Sosial infrastruktur  Medfører ingen økte behov 
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Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Ingen motsetninger funnet 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Kun positive følger 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Kun positive følger 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Kun positive følger 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Kun positive følger 

Farer relatert til anleggsarbeid  Kun positive følger 

Andre uønskede hendelser  Kun positive følger 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer en hensynssone rundt Ulvedalsbekken som svært viktig for å ivareta naturtypen og 

naturverdiene denne representerer, da dette er et viktig bekkedrag. En hensynssone for bevaring av området 

som er angitt for naturforekomsten i naturbase er nødvendig for å ivareta naturverdiene som er dokumentert 

rundt bekkedraget. Dette er neppe en tilstrekkelig god løsning for å sikre naturmangfoldet mot avrenning fra 

jordbruket da det langs bekkedraget savnes kantvegetasjon langs enkelte jorder. Jo bredere kantvegetasjon, jo 

bedre er naturen i stand til å holde igjen samt ta opp næringsstoffer på avveie. Det er mulig å redusere 

miljøpåvirkning fra landbruket med fangdammer før avrenning renner videre ut i bekkedrag. Nok plass til å få 

på plass denne typen tiltak vil variere ut fra et minimum på 25 meter fra kant av bekk, hvor denne typen tiltak 

kan skje og at kantvegetasjon kan få etablere seg naturlig. Som erosjonssikring antas 10 meter fra kant av bekk 

som et minimum. Administrasjonens anbefaling er en hensynsone på 25 meter ut fra kant av bekk.  

MERKNAD 
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00025606 
 
https://kilden.nibio.no/?X=6662535.00&Y=279906.55&zoom=9&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=g
raatone_cache&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_verneomraader,eksterne_utvalgte_
naturtyper,eksterne_kulturlandskap,eksterne_inon&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75 
Konklusjon: Område tas inn som en hensynssone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00025606
https://kilden.nibio.no/?X=6662535.00&Y=279906.55&zoom=9&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_verneomraader,eksterne_utvalgte_naturtyper,eksterne_kulturlandskap,eksterne_inon&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75
https://kilden.nibio.no/?X=6662535.00&Y=279906.55&zoom=9&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_verneomraader,eksterne_utvalgte_naturtyper,eksterne_kulturlandskap,eksterne_inon&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75
https://kilden.nibio.no/?X=6662535.00&Y=279906.55&zoom=9&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=237&layers=eksterne_naturtyper,eksterne_verneomraader,eksterne_utvalgte_naturtyper,eksterne_kulturlandskap,eksterne_inon&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75
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4.7.4. Innspill nummer: 30, Park i sentrum av Ask 

 

Grønnstruktur (§ 11-7 nr. 3) Park 

  
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

 

Gnr/bnr: 42/117, 42/117, 86/1, 79/1 

Dagens formål: Park - framtidig 

Foreslått formål: Park - framtidig  

Arealstørrelse: 12,7 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

Område beskrivelse: Området er i dag en del av 

Ask sentrum, og består hovedsakelig av 

bussterminal, parkeringsarealer, noe bebyggelse og 

noe beplanting. 

Kort om innspillet: Administrasjonen vurderer 

dette som et positivt tiltak for den sosiale 

utviklingen av sentrum i Ask, og mener derfor dette 

bør videreføres i kommende kommuneplan. 

 

 

Konklusjon: Området tas inn i kommuneplanen.  
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4.7.5. Innspill nummer:31, Askdammen 

 

Grønnstruktur (§ 11-7 nr. 3) 
 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

 

Gnr/bnr: 37/5  

Dagens formål: Friområde - Framtidig 

Foreslått formål: Friområde - Framtidig  

Arealstørrelse: 14,7 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Askdammen er et tjern i nær 

tilknytting til boligfeltet Brådalsfjellet 2, felt B8 – 

B10. Utløpet fra tjernet er kunstig opparbeidet og 

regulerer vannstanden i tjernet. Tjernet/dammen 

ligger i et kupert skogområdet men med enkel 

tilgang for befolkningen i området.  Damkronen ble 

skjært ned i forbindelse med utbyggingen på 

Brådalshøgda. 

Kort om innspillet: Administrasjonen mener 

området bør videreføres med eksisterende formål, 
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men også at området bør utvides noe for å sikre en 

helhetlig sone med grønnstruktur rundt 

Askdammen og turvei videre til øvre Askdam. 

Universell utforming er en mulighet som bør 

opparbeides øst for Ask dammen for tilgrensende 

boligområde. 

 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Forslaget innebærer sikring av dette formålet. 

Naturresurser  Skog av middels bonitet, ingen 

mineralressurser registrert i området.  

Naturverdier  Ingen registreringer  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

Forurensing  Ingen grunnforurensing registrert. 

Støy  Området blir ikke berørt av vei eller fly støy.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Ligger i et registrert viktig friluftsområde og 

blir brukt av nærliggende boligområde til 

rekreasjon. En videreføring av formålet vil 

være positivt for nærmiljøet. Avstand til 

barnehage og skoler varierer fra om lag 700 

meter til 1,5 km. Område har ikke universell 

utformet tilgang.  

Barn og unge  Området er viktig for barn og unge for 
rekreasjon, lek og som friområde nært til 
utbygd boligområde. Sikring skaper 
forutsigbarhet for at området kan benyttes og 
utvikles med gode kvaliteter som fremmer 
dette forhold. 

Bomiljø  En videreføring av formålet vil være positivt 

for nærmiljøet. 

Transportbehov  Området har dårlig kollektiv dekning, ingen 

mulighet for parkering. Det er fortau langs 

brådalsfjellvegen nært opp til Askdammen. 

Skogsbilvei kan istansettes for å sikre 

universiell utforming og sykkeltilgang. 
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Teknisk infrastruktur  Bekken som går via Askdammen kan ha en 

viktig funksjon som sikker flomvei ved 

ekstreme nedbørsmengder og slik avlaste 

teknisk infrastruktur. Forslaget sikrer 

opprettholdelse av denne funksjonen innenfor 

formålsavgrensningen. 

Sosial infrastruktur  Området kan fungere som et sosialt rom for 

det tilgrensende bebyggelsen.  

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Ivaretar ønsker om styrking av friluftsliv og 

rekreasjon i kommunen i nærhet til 

boområder 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Område ligger utenfor registrerte områder for 

kvikkleire. Grunnen består av Tonalittisk til 

granodiorittisk åregneis. Moderat aktsomhet 

for radon.  

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ikke aktuelt 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ikke aktuelt 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ikke aktuelt 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ikke aktuelt 

Andre uønskede hendelser  Ikke aktuelt 

 

Samlet vurdering 
Administrasjonen vurderer at området er et viktig frilufts og rekreasjons område, med et potensiale for bedre 

tilrettelegging for bruk av område for alle ved universell utforming, og vurderer en videreføring av område 

som meget aktuelt. Område avsatt på vestsiden av dammen er tilstrekkelig da det er bratt og bruken av 

platået over ikke vil ha noen innvirkning på rekreasjonsverdiene ved dammen. Øst går det en skogsvei, som 

frem til øvre Askdam. For å sikre rekreasjonsverdier langs en slik turvei bør denne tas med som friområde og 

få en buffer på 30 meter som både sikrer rekreasjonsområder øst for Askdammen og bekkedraget ved 

turveien. 

Konklusjon: Tas inn i kommuneplanen som grønnstruktur – friområde 

 

 

 Idrettsanlegg 
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4.8.1. Innspill nummer: 32, idrettsformål  

 

Romeriksåsen flerbruksarena - idrettsformål 

 
Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

 

 

Gnr/bnr: 73/1 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Idrett 

Arealstørrelse: om lag 600 dekar 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse:  

Planområdet ligger i kanten av Romeriksåsen 4 km 

fra kommunesenteret Ask. Det ligger langs  

Almenningsvegen som er stengt med bom og 

grenser til boligområdene Hungerholt,  

Grønlundfjellet og Kulsrudfjellet og nært ved 

Veståsen og Bekkeberget. Området benyttes i dag til 

treningsanlegg med lysløype og parkering og 

grenser i nord til Almenningsvegen. Ellers grenser 

planområdet til marka med løyper videre innover 

åsen. Det ligger på 200 – 270 moh og består av skog 

med noen myrområder. Terrenget er småkupert 

med åser og daler med hovedhelning mot øst. Et 

bekkedrag starter i området og renner ut i Gjermåa i 

Rudsdalen. 

 

Kort om innspillet:  

Det er tidligere startet et arbeidet med 

idrettsformål i forbindelse med flerbruksarena i 
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området. Området som i denne omgang tas inn i 

kommuneplanen tilsvarer i stor grad det angitte 

området for planarbeidet med flerbruksarenaen.  

Parkeringsplass angitt i reguleringsarbeidet vil ikke 

bli tatt med i dette arbeidet, da det allerede er 

inkludert i grønnstrukturen for Lysdammen.  Da 

planprogrammet for Flerbruksarenaen ble vedtatt 

den 06.09.2017 gjøres det ikke videre 

konsekvensanalyse av dette innspillet.    

 

 
Samlet vurdering 
Som følge av at det er vedtatt planprogram med målsetning om å utvikle idrettsanlegget i området, bør 

formålet for området være angitt som idrett.   

Konklusjon: Tas inn i kommuneplan som bygg og anleggsformål – idrettsformål  

 

 Gravplassutvidelse 

4.9.1. Innspill nummer: 33, Heni kirkegård 

 

Fremtidig kirkegård Heni – offentlig eller privat tjenesteyting 

 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 65/1 

Dagens formål: Landbruk,- natur,- fritid og 

reindrift (LNFR) 

Foreslått formål: Offentlig eller privat 

tjenesteyting - Framtidig 

Arealstørrelse: - 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Området ligger inntil 

kjøreveier og eksisterende kirkegård ved Heni 

kirke. 

Kort om innspillet: Det er behov for utvidelse 

av eksisterende kirkegård ved Heni kirke. 

Utvidelse mot sør som vist i eksisterende 

kommuneplan anses som mer risikofylt med 

tanke på områdestabilitet for kvikkleireskred at 

en annen plassering vil være mer gunstig. 

Kommunen foreslår at kirkegården utvides i 

nordlig retning på bakgrunn av at gjeldende 

kunnskapsgrunnlag angir lavere skredrisiko den 

veien. 

 

 

Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Utvidelse av kirkegård mot nord, har ikke 
større følger enn opprinnelig utvidelse mot 
sør. 

Naturresurser  Etablering av gravlund medfører at ca. 5 daa 

landbruksjord av høg verdi ikke lenger kan 

dyrkes. Jordresursen blir ikke ødelagt av 

tiltaket, men må anses som tapt.  

Naturverdier  Gråisik - Acanthis flammea, nær truet 

ansvarsart,  er registrert ved Heni kirke. 

Denne livnærer seg mye på frø, spesielt 

bjørkefrø. Området utgjør en del av en 

kornåker og det og en endring til kirkegård 

anses ikke å utgjøre en negativ endring for 

denne arten. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer innenfor området. Heni 

kirke er nærmeste registrerte kulturminne og 

utvidelse av kirkegården faller naturlig inn 

under dennes funksjon. 

Forurensing  Ingen kjente farer 

Støy  Tiltaket medfører ingen støyproblemer. 

Området ligger i gul støysone på grunn av 

flystøy. 

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 
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Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Utvidelsen ligger godt til med tanke på hvor 

folk bor og tilgjengelighet lokalt rundt kirka. 

Barn og unge  Endring fra fulldyrka jord til kirkegård 
medfører lite eller ingenting med tanke på 
barn og unges behov.  

Bomiljø  Ligger i et landbruksområde og for de få 

boligene som ligger i nærheten vil kirkegården 

i all vesentlighet være positiv. 

Transportbehov  Ikke aktuelt. Gravstedet er lagt i tilknytning til 

kirken hvor gravsermoniene avholdes. 

Teknisk infrastruktur  Eksisterende anlegg ivaretar behovende som 

utvidelsen medfører. 

Sosial infrastruktur  Ikke aktuelt, ivaretatt allerede. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Kommunalt ansvar å sørge for gravplasser. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Kartlegging (1) av kvikkleirefare (1-lav) og 

risiko (3-middels) tilsier at det foretas 

grunnundersøkelser og geoteknisk rapport før 

området kan tas i bruk som gravsted. Det er 

allrede gravsted i området og 

utvidelsesområdet antas å ha lavere risiko enn 

eksisterende kirkegård. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ingen kjente forhold  

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold  

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold  

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold  

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold  

 
Samlet vurdering 
Kommunen er ansvarlig for å skaffe til veie egnede arealer for gravlundformål. Utvidelse av eksisterende 

gravlund mot nord antas å inneha lavere risiko enn utvidelse mot sør. Av denne årsak angis område for 

utvidelse på nytt sted i forhold til gjeldende kommuneplan. 

Konklusjon: Tas inn i kommuneplanen  
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 Overvannstiltak 

4.10.1. Innspill: 34 Sone for overvannstiltak – Tistilbekken ved Ask  

 

Overvannstiltak 

 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  

 

 

Gnr/bnr: 39/51, 39/54, 39/55, 42/1, 37/1, 

40/3, 40/42, 86/1, 38/38/7, 37/8 39/51, 

26/38/3, 39/52, 35/1, 40/43, 37/233, 38/20, 

38/20,39/49, 40/44, 40/5, 39/47, 26/340/45 

Dagens formål: Hovedsakelig Idrettsanlegg 

(golfbane) 

Foreslått formål: Sone for overvannstiltak 

Arealstørrelse: 43,244 daa 

Forslagstiller: Gjerdrum kommune 

 

Område beskrivelse: Flomveier som drenerer 

sentrumsområdene av Ask tilhørende 

Tistilbekken med potensielle 

fordrøyningssoner. 

Kort om innspillet: Formålet foreslås tatt inn 

som en sone for implementering av 

overvannstiltak for Ask sentrum. Tanken er at 

utbyggingen i sentrum må følges opp med sikre 

flomveier og fordrøyningssoner slik at skader 

som følge av ekstreme nedbørsmengder, 

minimeres for byggverk, infrastruktur og natur.  
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Tema Konsekvens Redegjørelse 
 

Miljømessige forhold 
 

  

Landskap og blågrønn struktur  Innspillet har som hensikt å ivareta blågrønne 
løsninger som bidrar til bedre 
overvannsløsninger for tettstedet. Landskaps 
og blågrønn struktur forventes å styrkes 
betraktelig som følge av dette. 

Naturresurser  Naturressurser vil sannsynligvis ikke utsettes 

for ødeleggelser som følge av overvannstiltak, 

heller motsatt. Overvannstiltak vil som regel 

bidra positivt til å opprettholde og utvikle 

naturressurser. 

Naturverdier  Åpne overvannsløsninger bidrar hovedsakelig 

til ivaretakelse av naturverdier. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen kjente registrerte 

kulturminner/kulturmiljø i tilknytning til 

bekkeløp og sonen for overvannstiltak. 

Overvannstiltak anses å kunne ivareta 

eventuelle kulturminner ved hjelp av 

tilpasninger. 

Forurensing  Formålet har som effekt å kunne ta opp 

forurensning og rense vannmiljøet før vann 

fra sentrumssonen forlater byggesonen. 

Støy  Innspillet medfører ingen økning i støy i 

området.  

Samfunnsmessige forhold Konsekvens Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og 

folkehelse 

 Tiltaket regnes å ha gunstige 

rekreasjonsverdier knyttet til seg og bidra til 

sentrumsnære turopplevelser gunstig for 

folkehelsen.  

Barn og unge  Kan bli et spennende område for lek, 
observasjon og aktivitet for barn og unge.  

Bomiljø  Områder hvor vannmiljø og natur holdes 

byggefritt tilbyr positive effekter for bomiljø. 

Transportbehov  Bidrar sannsynligvis til redusert 

transportbehov ved at sentrumsnære 

rekreasjonsområder utvikles. 

Teknisk infrastruktur  Tiltaket er risikodempende for eksisterende 

infrastruktur. Økonomisk er åpne systemer for 

overvann rimeligere å drifte. Omlegging av 

eksisterende overvannsledninger vil over tid 
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føre til forbedringer for kapasiteten i Ask. 

Sosial infrastruktur  Blågrønne strukturer innbyr til å stoppe opp 

og møblering/romdannelser kan innby til nye 

sosiale møteplasser. Området vil innby til 

læring og brukes som et naturfagsrom i 

undervisningen. 

Kommunale 

arealstrategier og planer 

Konsekvens Redegjørelse 

Kommunale strategier  Åpne overvannsløsninger er en målsetning for 

Gjerdrum kommune 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte forhold/naturhendelser 
(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Tiltaket innenfor formålet antas å redusere 

risiki både lokalt og generelt for tettstedet 

samt nedstrøms da vannmengder ved 

ekstremvær fordrøyes underveis. 

Virksomhetsrisiko 
(Støy, forurensing, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Overvannstiltak har gjerne positive effekter 

for naturmangfold ved habitatsutvidelse for 

sårbare arter knyttet til vannmiljø, herunder 

særlig amfibiearter. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Flomdempende tiltak vil kunne ha positive 
følger for slike funksjoner i Lillestrøm 
kommune. 

Menneske- og virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold 

Farer relatert til anleggsarbeid  Ingen kjente forhold 

Andre uønskede hendelser  Ingen kjente forhold 

 

Samlet vurdering 
Kommunen vurdere at overvannstiltak har store positive virkninger for natur, miljø og for å håndtere 

klimautfordringer. Forventninger om høy arealutnyttelse i sentrumsområder utfordrer kapasiteten til 

kommunal infrastruktur. Håndtering av overvann på egen grunn kreves inntil gitte nedbørsintervall jamfør 

blågrønn faktor i sentrumsplanen. Tilstrekkelige arealer langs naturlige flomveier behøves for å håndtere de 

mest ekstreme nedbørshendelsene når lokale tiltak ikke lenger kan holde igjen vannmengdene. Flomveier må 

være sammenhengende gjennom byggesonen og til nærmeste vassdrag. 

Konklusjon: Tas inn i kommuneplanen  

 

 

5. Grunneierinnspill 
 Utredning for inspill foreslått tatt inn i ny kommuneplanens arealdel 
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5.1.1. Innspill 3 Maj E. Grini Ringnes 

 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig boligbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 3 
Navn: Sør for Grønlund boligområde 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 46/25 
 
Dagens formål: LNF/Industri/bolig 
 
Foreslått formål: Boligbebyggelse - fremtidig  
 
Arealstørrelse: 158,8 daa 
 
Forslagsstiller: Maj E. Grini Ringnes 

Områdebeskrivelse:  
Området er del av et ca. 3 km langt 
tettstedsbånd langs Romeriksåsen, vest for Ask 
sentrum, bestående av 4 store boligområder. 
Mellom boligområdene er det skogsarealer. På 
oversiden av boligområdene er det store 
sammenhengende skogsområder.  
 
Innspillet omhandler et område sør for det 
eksisterende boligområdet Kulsrud. Området 
ligger langs Fjellvegen ca. 1,5 km (i luftlinje) 
vest for Ask sentrum. Sør for området er det et 
industriområde. 
 
Kort om innspillet:  
Forslagsstiller ønsker at eiendommen 
omreguleres til bolig med rekkehus og 
eneboliger.  

 

 

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området består av et kupert skogkledd terreng, med 
flere åpne partier, som skråner ned mot Fjellvegen. 
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Boligområdet vil fremstå som en del av det eksisterende 
Kulsrud boligområde, slik at dette vil fremstå som et 
større og sammenhengende bebygget område.    
 
Romeriksåsen utgjør en viktig silhuett i 
landskapsrommet. Omdisponering fra skog til bebygd 
areal vil endre landskapet ved at den grønne skogkledde 
åsen får et mer bebygget preg. Konsekvens er avhengig 
av omfang og tilpasning av bebyggelse til trær og terreng. 
Romeriksåsen, bak boligområdene, vil fremdeles fremstå 
som et grønt sammenhengene skogsområde. Silhuetten 
opprettholdes.  
 
God terrengtilpassing for skrått terreng og best mulig 
bevarelse av stedlig grunn er her også viktig med tanke 
på fjernvirkning. 

Naturressurser  Området består av barskog med høy og særs høy bonitet. 
Jorden er ikke dyrkbar.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturverdier knyttet til 
naturmangfold innenfor eller i tilknytning til området. 
Artsdatabanken viser gulspurv som er nær truet i 
nærheten. Det er ukjent hvor godt området er undersøkt 
og kartlagt. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. Det er ukjent hvor godt området 
er undersøkt og kartlagt. 

Støy  Deler av området er omfattet av gul støysone. Langs 
veien er det rød støysone.  

 
Deler av området er berørt av gul flystøysone. 
Området ligger inntil fv. 427 Fjellvegen. ÅDT var ifølge 
Statens vegvesens vegkart 4659 i 2017, hvorav andel 
lange kjøretøy var 10%. Fartsgrensa langs fv. 427 er 60 
km/t forbi området. Det er i dag mye vegetasjon langs 
fylkesveien mot det foreslåtte utbyggingsområdet. 
Området ligger noe høyere enn fylkesveien. Området 
anses ikke som særskilt utsatt for luftforurensning. 

Forurensing  Grunnforurensing: Det er ikke registrert forurenset grunn 
innenfor området. 
Luftforurensing: Området ligger inntil fv. 427 Fjellvegen. 
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ÅDT var ifølge Statens vegvesens vegkart 872 i 2018, 
hvorav andel lange kjøretøy var 10%. Fartsgrensa langs 
fv. 427 er 80 km/t forbi området. Basert på den 
begrensete trafikkmengden og fordi området ligger godt 
ventilert, og anses det ikke særskilt utsatt for 
luftforurensning. 
Forurensing fra området: Området ligger utenfor Ask 
sentrum og utenfor det området som i planprogrammet 
er definert som sentrumsnært. Det er ikke god 
kollektivdekning i området. Innspillet vil føre til noe økt 
bilbruk. Økt bilbruk fører til økt utslipp av klimagasser. 

Samfunnsmessige 
forhold 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 
rekreasjon og folkehelse 

 Nærmiljø: Området vil være en fortsettelse av Kulsrud 
boligområde. Større sammenhengene boligområder med 
variert boligbebyggelse kan legge til rette for gode 
nærmiljøer. Det er viktig å etablere møteplasser og 
lekeplasser i områdene.  
Friluftsliv og rekreasjon: Området er en del av 
Romeriksåsen som er kartlagt og verdsatt som et «svært 
viktig friluftslivsområde». Deler av området grenser mot 
Kniplia som også er et kartlagt friluftslivsområde med 
svært viktig verdi. Det er flere stier som går på «kryss og 
tvers» på planområdet. Området ligger utenfor 
Markagrensa. 

 
En utbygging må ivareta grønnstruktur både mellom 
eksisterende og nye boligområder og mellom nye 
boligområder og ut i de større, sammenhengende 
friluftsområdene i Romeriksåsen. Området er i tråd med 
planutvalgets vedtak av 03.04.2019 om maksimal avstand 
for bebyggelse langs Fjellvegen. 
Folkehelse: Umiddelbar nærhet til friluftslivsområder 
med mulighet for variert bruk både sommer og vinter. 
Lokale muligheter for aktivitet er av stor betydning for 
folkehelse. Ingen relevante forurensingsfaktorer i 
nærheten. Det er gang- og sykkelvei langs Fjellvegen og 
Brådalsgutua til Ask sentrum. 

Barn og unge  Området er ikke registrert som et leke-/aktivitetsområde 
for barn og unge. Siden området er et svært viktig 
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friluftsområdet tett inntil eksisterende boligbebyggelse, 
er det ikke usannsynlig at området brukes noe av barn og 
unge. 

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum og området som i 
planprogrammet er definert som sentrumsnært. Det er 
ca. 1,5 km i luftlinje til bussterminalen i Ask fra midten av 
planområdet. Fra midten av planområdet er det under 
700 meter i luftlinje til holdeplass i Fjellvegen hvor det er 
avganger mer enn 4 ganger i timen i rushtid. Fra enkelte 
deler av området er det også under 700 meter 
gangavstand til holdeplass.  
 
Selv om området har bedre kollektivdekning enn 
områder lenger opp i åsen fra Fjellvegen, tilsier 
avstanden til bussterminalen i Ask sentrum at planen er i 
strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Planforslaget vil, uten avbøtende tiltak (som 
for eksempel hyppigere avganger, etablering av nye 
kollektivtraséer og gang- sykkelveier), medføre økt 
bilbruk i området. 

Teknisk infrastruktur  Området ligger i forlengelsen av eksisterende 
boligområde. Det finnes el-, tele og VA-ledninger i 
nærheten av området. Det går vei fram til 
utbyggingsområdet. Kapasiteten på eksisterende 
infrastruktur er ikke kjent. Det går gang-/sykkelveg fra 
Ask sentrum langs fv. 427. Utviklingen av adkomst for 
området må sees i sammenheng med administrativt 
innspill 11 om omgjøring av næringsområde Kulsrud 
Skog.  

Sosial infrastruktur  Området sokner både til skolene i Ask og til Veståsen 
skole. Deler av området har gangavstand under 2 km til 
Veståsen barneskole, og til Gjerdrum ungdomsskole. 
Området ligger innenfor 2 km i luftlinje til alle tre skoler. 
Justering av skolegrenser er dermed mulig for å utnytte 
ledig skolekapasitet bedre. Det er flere barnehager i 
området Mellom Ask sentrum og nordover langs fv. 427.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Innebærer ikke etablering av næring eller arbeidsplasser. 
Utbygging av boliger vil kunne styrke 
befolkningsgrunnlaget for lokalt næringsliv.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 
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Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Ingen kjente forhold. 
Løsmasser: Består av tynn morene, og noe tynn hav-
/strandavsetning nærmest veien.  
Marin grense og kvikkleire: Deler av området ligger 
under marin grense. Kartlag viser middels faregrad for 
kvikkleire i østre kant av området. Fjellskjæring i dagen 
langs gang- og sykkelvei tilsier at man trygt kan se bort 
fra fare for kvikkleir. Grunnforhold må undersøkes ifm. 
eventuelt videre planarbeid.  

 
Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. Radon må 
forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende teknisk 
forskrift. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann i ev. videre planarbeid.  

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold. 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Sørlig del av området ligger inntil næringsområde. Det er 
liten aktivitet i industriområdet og brukes hovedsakelig til 
lagring av ufarlige gjenstander. Industriområdet Kulsrud 
skog vurderes også for formålsendring til boliger da dette 
er et inneklemt industriområde av boligområder. 

Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Videre planlegging og prosjektering iht. byggteknisk 
forskrift, byggherreforskriften m.v. forutsettes å ivareta 
sikkerhet på tilfredsstillende måte. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjente forhold. 

1.  

2. Samlet vurdering 

Området er del av et større svært viktig friluftslivsområde. I seg selv vil ikke omdisponering til boliger 
medføre noen stor konsekvens for friluftsliv, siden det fremdeles vil være store sammenhengende 
friluftslivsområder i området etter utbygging. Området ligger utenfor Markagrensa. Hødedraget i vest 
bør avholdes som grøntstruktur for allmennheten. Tilgang til bakenforliggende friområder må være 
tema i eventuelt videre planarbeidet.  God terrengtilpassning, jamfør veileder boligbygging i bratt 
terreng (Sintef), må ivaretas. 
 
Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, men ligger nær 
Fjellvegen som har god kollektivdekning, samt at det er gangavstand til skoler. Det er nært nok til å 
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være gangavstand for mange, og i kort sykkelavstand, til alle sentrumsfunksjoner. Forslaget innebærer 
ikke beslag av dyrka mark. Avhengig av tilpasning til trær og terreng kan konsekvenser for landskap 
minimeres. Grunnforhold må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan. 
 
Utvikling av området bør sees i sammenheng med særlig innspill 11, men også innspill 21. Felles 
områdeplan for disse kan vise seg hensiktsmessig. Området anses svært aktuelt for familievennlig 
konsentrert småhusbebyggelse. Eneboliger bør ikke etableres i områdene nærmest kollektivaksen. 
 
Rådmannens innstilling om å innarbeide forslaget ble vedtatt av Kommuneplanutvalget i møte av 
15.5.2019. 

Tas med 

 

5.1.2. Innspill 10 Gauterud gård 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig næringsbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 10 
Navn: Gauterud gård 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 31/1 
 
Dagens formål: LNFR (fulldyrket, beite og skog) 
 
Foreslått formål: Næring  
 
Arealstørrelse: 39 daa 
 
Forslagstiller: Fauna Nord AS 

Områdebeskrivelse: 
Det foreslåtte planområdet består i dag dels av 
skog, dels areal i bruk som landbruksareal. Et 
bekkedrag nord – sør ender i en dam helt sør i 
det foreslåtte planområdet. Det om lag 4,5 km 
veiavstand til Ask sentrum. 
 
Kort om innspillet:  
Næringspark med rom for større bygg, 
internveier, parkering og grønne buffersoner i 
nord. 
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3.  

4.  

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Det foreslåtte planområdet ligger på areal i dag regulert 
til LNFR, men består i dag dels av skog, dels areal i bruk 
som landbruksareal. Det går et mindre bekkedrag 
gjennom, som følger området nord – sør. Bekken ender i 
en dam helt sør i planområdet.  

Naturressurser  Området har dels skog av høy og svært høy bonitet. Deler 
av skogen regnes som å ha dyrkbar jord. Deler av 
området har også dyrket mark. Det allerede dyrkede 
jordbruksarealet regnes som god til svært god. 

Naturmangfold  Det er registrert storsalamander i tilknytning til 
bekkedrag og dam sør i planområdet. Dette er en art 
karakterisert som nær truet i Norsk rødliste. Bekkedraget 
er en sidegrein til Ulvedalsbekken som har verdi viktig. 
Ravinene er en viktig naturtype. Utfylling i bekkedrag, 
raviner og gjennfylling av dam vil ha ødeleggende 
konsekvenser for storsalamander (Nær truet og stor 
forvaltningsinteresse) og for naturmangfoldet ellers. Det 
går to trekkruter for elg øst – vest gjennom det foreslåtte 
planområdet.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Området er en del av det lokalt registrerte 
kulturlandskapet Brådal – Skedsmo grense syd for Ask på 
vestsiden av Byvegen. Det ligger rett nord for det lokalt 
registrerte gårdmiljøet Flaen, foreslått til lokalt vern. 
Tiltaket vil skjære seg inn i det sammenhengende 
kulturlandskapet og stykke dette opp, og ha stor visuell 
påvirkning ovenfor gården Flaen.  
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Det er ikke registrert nasjonale kulturminner innenfor 
eller i tilknytning til området. Det er ukjent hvor godt 
området er undersøkt og kartlagt. 

Støy  Området ligger delvis i gul og rød støysone fra veitrafikk. 
Området ligger utenfor støysone fra flytrafikk. I eventuelt 
videre planarbeid må det sees på avbøtende tiltak.  

Forurensing  Grunnforurensing: Det er ikke registrert forurenset grunn 
innenfor området. 
Luftforurensning: Området ligger langs fv. 120. ÅDT var 
ifølge Statens vegvesens vegkart 8123 i 2018, hvorav 
andel lange kjøretøy var 9%. Fartsgrensa langs fv. 120 er 
80 km/t forbi området. Området ligger noe høyere enn 
fylkesveien. Det er noe skjermvegetasjon langs veien. 
Arealet anses derfor ikke som særskilt utsatt for 
luftforurensning, og vurderes ikke å ha betydning for 
foreslått arealbruk. 
Forurensing fra området: Næringsområdet vil ifølge 
forslagsstiller bli planlagt med buffersoner mot annen 
bebyggelse for å hindre støy og annen forurensning. 
Næringsarealet vil også tilrettelegges med lokal, 
miljøvennlig energisentral. Utslipp av miljøgifter kan fort 
havne i bekkedrag ut av området og videre i 
Ulvedalsbekke (Naturbase: viktig naturtype). 
Storsalamander vurderes som særlig sårbar nært inntil et 
næringsområde. Risikoreduserende tiltak innenfor 
planområdet må sikres i plan både for anleggs og 
driftsfasen. 

Samfunnsmessige 
forhold 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 
rekreasjon og folkehelse 

 Det er ikke registrert friluftsinteresser i det foreslåtte 
området. I nærheten er det registrert et lokalt turområde 
kategori B, øst for Byvegen. Sør for dette finnes det et 
mindre område i kategori A. Den gamle hovedveien 
benyttes i dag mye som turvei og næringsformål ansees 
som konfliktfullt med tanke på opprettholdelse av denne 
funksjonen. 

Barn og unge  Området er ikke registrert som et leke-/aktivitetsområde 
for barn og unge. Det er ingen organiserte lekearealer for 
barn og unge innenfor området. 

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum og området som i 
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planprogrammet er definert som sentrumsnært. Det er i 
tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus å legge plasskrevende virksomheter utenfor 
sentrumsområder. Det er god kollektivdekning med 
holdeplass ved hovedveien inntil planområdet, til 
busslinje med minimum 4 avganger i timen. 
 
Det planlegges ifølge forslagsstiller arealekstensiv næring, 
ikke publikumsrettet. Aktuell virksomhet er ifølge 
forslagsstiller lett produksjon/industri, servicebedrifter, 
forskning og utviklingsrettete virksomheter med 
plassbehov, engros/importvirksomheter, verksteder, 
proffutsalg. Det er ikke opplyst hvor mye trafikk 
utviklingen forventes å generere. Forslagsstiller skriver at 
innspillet kan bidra til å redusere pendlertrafikk ut av 
kommunen og legge mindre press på 
trafikknutepunktene på Skedsmokorset og innover mot 
Oslo. Utviklingen vil ifølge innspillet bidra til 
opparbeidelse av planlagt gang-/sykkelvei. Trafikkanalyse 
må gjøres ifm. eventuelt videre reguleringsplanarbeid. 

Teknisk infrastruktur  Det finnes el-, tele og VA-ledninger i nærheten av 
området. Det går vei fram til utbyggingsområdet. 
Kapasiteten på eksisterende infrastruktur er ikke kjent. 
Det går gang-/sykkelveg fra Ask sentrum langs fv. 120 
fram til Klampenborg. Fv. 120 er svingete med dårlige 
siktforhold på denne strekningen og det er 80 km/t sone. 
Sted for avkjørsel fra fv. 120 må være der hvor 
siktforholdene er gunstigst, ikke slik som vist på skisser i 
forslaget. Dette må avklares i planprosess. 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Forslaget vil kunne generere arbeidsplasser lokalt (og / 
eller regionalt), alt etter hvilke typer næringer som det 
legges til rette for her. 

ROS-Analyse Risiko  
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Det er registrert flomrisiko i tilknytning til dammen 
sør i planområdet, og i tilknytning til bekkedraget vest for 
området. 
Løsmasser: Grunnen i det foreslåtte planområdet består 
av fast berg i nordøst, og av moreneavsetning i sørlige og 
vestre utstrekning. Det er både steinsprang-, snø- og noe 
jordskredfare registrert inntil planområdet i sør, langs 
Byvegens østre side i det bratte terrenget. Det er 
registrert konkrete steinskredhendelser her.  
Marin grense / kvikkleire: Området ligger under marin 
grense, og det kan generelt være rasfare. Det er ikke 
registrert kvikkleirerisiko i eller i umiddelbar nærhet av 
området.  
Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann i eventuelt videre planarbeid. 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 

 Ingen kjente forhold. 
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kritiske infrastrukturer 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold. Type virksomhet som tillates 
innenfor området vil avgjøre faregrad. Generelt anses 
næringsvirksomhet å generere større farepotensial enn 
andre formål. 

Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Videre planlegging og prosjektering iht. byggteknisk 
forskrift, byggherreforskriften m.v. forutsettes å ivareta 
sikkerhet på tilfredsstillende måte. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Det er ukjent hvor stor, og hvilken type, næringstrafikk 
det foreslåtte næringsområde vil kunne generere. 

5.  

6. Samlet vurdering 

Området er i dag skog og jordbruksareal. Omdisponering til næring vil bety en stor endring i dette 
området, og er av en slik dimensjon at det ville få stor virkning på landskapet omkring. Det ville 
innebære nedbygging av jordbruksareal, og av potensielt jordbruksareal (skog). En omdisponering vil ha 
stor påvirkning på lokalt registrerte kulturminner, både kulturlandskapsområdet det ville legge seg inn i 
og splitte, og gårdsmiljøet Flaen rett sør for og inntil det foreslåtte planområdet. Forslaget vil trolig 
også innebære nedbygging av en salamanderdam. 
 
Planutvalget vedtok i møte av 3/4/2019 at dyrkbar jord ikke skulle nedbygges. En følge av dette er at 
bare en mindre del av området kan vurderes som bebyggelsesområde, i dette tilfelle til næring. Store 
deler av resterende områder er sterk konflikt med naturmangfold og naturverdier (raviner og 
salamanderdam). Avbøtende tiltak må vurderes for ivaretakelse av naturmangfold både med tanke på 
selve anleggsfasen og driftsfasen. Fangdam bør også vurderes å inngå da både virksomhet innenfor 
området og ulykker på fv. 120 kan forekomme med fare for miljøforurensing. Utelagring anses som 
uheldig og virksomheter som er avhengig av utslippstillatelse fra kommunen anses som uønsket i dette 
området. 
 
Området ligger langt fra service og næring i Ask sentrum, og den ønskede omdisponeringen av 
jordbruksarealet er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette fordi det 
ikke ligger i et område definert til bolig- og servicefunksjoner, men som jordbruk i fylkesplanen. Natur-, 
kulturminne- og grunnforhold må undersøkes nærmere i forbindelse med eventuell reguleringsplan. 
 
I planutvalgsmøtet 15.5.2019 ble sak om prioritering av arealinnspill behandlet. Arealinnspill nr 10 tas 
inn som nytt næringsområde. 

Tas med 

 

 

5.1.3. Innspill 12 Åmotskogen 

 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig boligbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 12 
Navn: Åmotskogen 2 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 54/1 
 
Dagens formål: LNFR 
 
Foreslått formål: Bolig  
 
Arealstørrelse: 23,4 daa  
Forslagstiller: Lars Lind/v ØRP 

Områdebeskrivelse:  
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.  
 
Kort om innspillet:  
Forslagsstiller ønsker å omdisponere arealet til 
boligformål. De ønsker å oppføre 
eneboliger/frittliggende småhus, anslagsvis ca. 
19 nye boliger, hvorav ca. 15 eneboliger. 
Eksisterende bolig opprettholdes. Samlet antall 
boenheter blir ca. 20.  

 

 

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området er i dag et lite skogsområde mellom 
eksisterende boligbebyggelse og jorder. Området som 
foreslås bebygget heller svakt mot øst. Arealet er i liten 
grad synlig fra omkringliggende veier og bebyggelse. 
Utbyggingen vil medføre at trærne må hugges. Skogen 
framstår i dag som en vegg i landskapet langs fv. 427. 
Utbyggingen vil åpne området opp mellom fv. 427 og 
jordene i vest. Forslagsstiller skriver at det vil legges inn 
et 5 m grønnstrukturbelte mot dyrka mark. Minimum 15 
meter må regnes som nødvendig grøntbelte mellom 
bebyggelse og fulldyrka jorder for dette området.  
Konsekvens er avhengig av omfang og tilpasning av 
bebyggelse til trær, terreng, høyder og tetthet.  

Naturressurser  Området er i dag et barskogområde, med middels 
bonitet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktig naturmangfold innenfor 
området. I nærheten er det imidlertid ifølge 
Artsdatabanken registrert gulspurv og gjøk, som er nær 
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truete arter. Det kan ikke utelukkes at disse finnes i 
området. Utbyggingen vurderes likevel å medføre 
begrensete konsekvenser for naturmangfold, men 
forholdet til naturmangfoldloven må redegjøres for i 
videre ev. planarbeid.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller viktige 
kulturmiljøer på området. Flere steder i nærheten er det 
imidlertid gjort løsfunn av spinnehjul fra jernalder-
middelalder. Det er ukjent hvor godt området er 
undersøkt og kartlagt, og det kan være potensial for 
ytterligere funn. Det må påregnes at det vil bli stilt krav 
om arkeologisk undersøkelse ved ev. utbygging av 
området.  

Støy  Området ligger utenfor støysone mht. veitrafikk. 
Området ligger også utenfor eksisterende støysone for 
fly. 

Forurensing  Grunnforurensing: Det er ikke registrert forurenset grunn 
på området.  
Luftforurensing: Området ligger mer enn 80 m fra fv. 
427. ÅDT var ifølge Statens vegvesens vegkart 995 i 2018, 
hvorav andel lange kjøretøy var 10%. Området ligger godt 
ventilert, og med så lave trafikktall anses ikke arealet 
særskilt utsatt for luftforurensning. 
Forurensing fra området: Området ligger utenfor Ask 
sentrum, men har god kollektivdekning. Innspillet vil føre 
til noe økt bilbruk. Økt bilbruk fører til økt utslipp av 
klimagasser. 

Samfunnsmessige 
forhold 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 
rekreasjon og folkehelse 

 Nærmiljø: Området vil bli en del av de eksisterende 
boligområdene langs Fjellveien. Større sammenhengende 
boligområder med variert boligbebyggelse kan legge til 
rette for gode nærmiljøer. Det er viktig å etablere 
møteplasser og lekeplasser i områdene.  
Friluftsliv og rekreasjon: Området er ikke registrert som 
et viktig område for friluftsliv i dag. Det er ikke markert 
viktige stier eller forbindelser over området. I nærheten 
ligger viktige friluftslivsområder som Spenningen i nord 
og Åmotshagan i sør. Det svært viktige friluftsområdet 
Åmotsfjellet ligger vest for fv. 427. 
Folkehelse: Umiddelbar nærhet til friluftslivsområder 
med mulighet for variert bruk både sommer og vinter. 
Lokale muligheter for aktivitet er av stor betydning for 
folkehelse. Ingen relevante forurensingsfaktorer i 
nærheten. 

Barn og unge  Området er ikke avsatt til leke-/aktivitetsområde for 
barn. Området ligger i tilknytning til eksisterende 
boligområde, og det kan ikke utelukkes at det brukes av 
barn og unge til lek og opphold.  

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum og området som i 
planprogrammet er definert som sentrumsnært. Det 
ligger bussholdeplass fv. 427, både ved Veståsen skole og 
Bekkeberga i nord. Herfra er det minst 4 avganger i 
timen.  
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Avstanden til Ask sentrum er ca. 3 km. Her ligger 
ungdomsskole. Veståsen skole (1.-7. klasse) ligger på 
vestsida av fv. 427, ca. 100 m fra området. Fartsgrensa 
langs fv. 427 er 40 km/t forbi skolen. Det er 
fotgjengerovergang. Det er gang-/sykkelvei til Ask 
sentrum i sørøst. Det ligger flere barnehager mellom Ask 
sentrum og nordover til det foreslåtte 
utbyggingsområdet. Selv om kollektivdekningen må anses 
som god, vil planforslaget også medføre økt bilbruk i 
området.  

Teknisk infrastruktur  Det finnes el-, tele og VA-ledninger i nærheten av 
området. Det går vei fram til utbyggingsområdet. 
Kapasiteten på eksisterende infrastruktur er ikke kjent. 
Det går gang-/sykkelveg fra Ask sentrum langs vestsida av 
fv. 427 fram til Bekkeberga. 

Sosial infrastruktur  Det er om lag 100 m i luftlinje til Veståsen barneskole og 
ca. 2,2 km i luftlinje til ungdomsskolen. Avstand til skole 
medfører ikke at elever har krav på skoleskyss. Nærmeste 
barnehage ligger 300 – 500 meter unna.  Det er gang-
/sykkelvei helt fram til ungdomsskolen. Det ligger flere 
barnehager i Ask sentrum, ca. 3 km unna området, og 
mellom Ask sentrum og det foreslåtte 
utbyggingsområdet. 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens utover at økt antall boliger vil gi økt 
grunnlag for næringsvirksomhet lokalt. 

ROS-Analyse Risiko  
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Området ligger utenfor aktsomhetsområde for 
flom. Det er ikke vassdrag i nærheten som kan påvirke 
området. Ifølge innspillet er bekk i søndre avgrensing av 
området mot Åmotshagan lagt i rør under veien. 
Dimensjonen skal være stor. I nordre grense til området 
går en liten grøft/flombekk som føres til Gjermåa.  
Løsmasser: Løsmassekart viser at området i noen grad 
består av bart fjell med stedvis tynt dekke, dels av tynn 
morenemasse og tykk hav-/fjordavsetning med større 
mektighet. 
Marin grense og kvikkleire: Området ligger under marin 
grense, men området er ikke markert som 
kvikkleireområde. Grunnforhold må undersøkes ifm. 
eventuelt videre planarbeid.  
Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. Radon må 
forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende teknisk 
forskrift. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann i eventuelt videre planarbeid. 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold. 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold. 
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Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Ingen kjente forhold. Videre planlegging og prosjektering 
iht. byggteknisk forskrift, byggherreforskriften m.v. 
forutsettes å ivareta sikkerhet på tilfredsstillende måte.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjente forhold. 

 

Samlet vurdering 

Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, men ligger nær 
Fjellvegen som har god kollektivdekning, samt at det er gangavstand til barneskole. Forslaget 
innebærer ikke beslag av dyrka mark. Det er i liten grad avdekket vesentlige negative konsekvenser av 
innspillet. Forutsatt at videre planlegging og prosjektering skjer iht. gjeldende regelverk vurderes 
relevante risikoforhold å kunne ivaretas. Grunnforhold må undersøkes nærmere i forbindelse med 
reguleringsplan. Området eigner seg best for konsentrert småhusbebyggelse på grunn av sin nærhet til 
sosial infrastruktur og godt frekventert bussholdeplass. I anleggsfasen vil tiltaket medføre sjenanse for 
omkringliggende bebyggelse.  
 
Rådmannens innstilling om å innarbeide forslaget ble vedtatt av Kommuneplanutvalget i møte av 
15.5.2019. 

Tas med 

 

5.1.4. Innspill 13 Smedkroken 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig boligbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 13 
Navn: Smedkroken 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 28/10 
 
Dagens formål: LNFR (Spredt bolig bebyggelse) 
 
Foreslått formål: Bolig  

Områdebeskrivelse:  
Området ligger øst for fv. 120 Byvegen og fv. 
426 Frognerlinna. Området er avskoget og 
ubebygget i dag, men omgitt av frittliggende 
boligbebyggelse. Øst for området er det skog. 
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Arealstørrelse: 6,4 daa  
 
Forslagstiller: Anleggsutstyr Øst AS 

 
Kort om innspillet:  
Forslagsstiller ønsker å endre formål fra LNFR 
(Spredt boligbebyggelse) til boligformål. 
Området ønskes utviklet med 7 boligtomter for 
frittliggende boligbebyggelse, ev. konsentrert 
småhusbebyggelse.  

 

7.  

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området ligger mellom et eksisterende boligområde og 
et skogkledd område. Området som foreslås bebygget er 
relativt flatt. Arealet er i liten grad synlig fra 
omkringliggende veier. Utbygging vil ha få konsekvenser 
for landskap og blågrønn struktur. Det er noen trær på 
området, men skogen bak berøres ikke av arealinnspillet. 

Naturressurser  Området er ikke dyrkbar mark i dag. Øst for området 
ligger et større skogsområde som har middels bonitet. 
Det er også noen trær på østre del av området.  

Naturmangfold  Ifølge Miljødirektoratets naturbase er det ikke registrert 
særskilt viktig naturmangfold på eller i nærheten av 
området, kun de fremmede artene kjempebjørnekjeks og 
hagelupin langs fv. 120. Ifølge artsdatabanken er det 
registrert gulspurv, som er en nær truet art, i området. I 
nærheten er det også registrert nær truete arter som 
jaktfalk, hønsehauk og tyrkerdue. Det er lite trolig at 
disse artene vil bli påvirket at utbygging av flere boliger 
knyttet til eksisterende boligområde. Det er usikkert hvor 
godt området er undersøkt.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer 
innenfor eller i nærheten av området. Det er ukjent hvor 
godt området er undersøkt og kartlagt. 

Støy  Området ligger delvis innenfor gul støysone mht. 
veitrafikk. Det er allerede etablert støyskjerming mot 
fv.120 for eksiterende bebyggelse i området.  Området 
ligger utenfor eksisterende støysone for fly.   

Forurensing  Forurenset grunn: Det er ikke registrert forurenset grunn 
på området.  
Luftforurensing: Området ligger ca. 70 -130 m fra fv. 120. 
ÅDT var ifølge Statens vegvesens vegkart 8123 i 2018, 
hvorav andel lange kjøretøy var 9%. Fartsgrensa langs fv. 
120 er 80 km/t forbi området. Området ligger godt 
ventilert, og anses ikke særskilt utsatt for 
luftforurensning. 
Forurensing fra området: Området ligger utenfor Ask 
sentrum, men har god kollektivdekning. Innspillet vil føre 
til noe økt bilbruk. Økt bilbruk fører til økt utslipp av 
klimagasser. 

Samfunnsmessige 
forhold 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv,  Nærmiljø: Området vil bli en del av de eksisterende 
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rekreasjon og folkehelse tilgrensende boligområdene. Større sammenhengende 
boligområder med variert boligbebyggelse kan legge til 
rette for gode nærmiljøer.  
Friluftsliv og rekreasjon: Området ligger nær det viktige 
friluftsområdet Vardfjellet i øst. 
Folkehelse: Nærhet til friluftslivsområder med mulighet 
for variert bruk både sommer og vinter. Lokale 
muligheter for aktivitet er av stor betydning for 
folkehelse.  Deler av området ligger innenfor gul støysone 
langs fv. 120, men det er ellers ingen relevante 
forurensingsfaktorer i nærheten. 

Barn og unge  Området er ikke avsatt til leke-/aktivitetsområde for 
barn. Området ligger i tilknytning til eksisterende 
boligområde, og det kan ikke utelukkes at det brukes av 
barn og unge til lek og opphold.  

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum, og utenfor det 
området som i planprogrammet er definer som 
sentrumsnært. Avstanden til Ask sentrum er ca. 3 km. Det 
ligger bussholdeplass i krysset mellom fv. 120 og fv. 426, 
ca. 200 m fra området. Herfra er det minst 4 avganger i 
timen. Det er om lag 3,2 km til Gjerdrum barneskole og 
ca. 4 km. til ungdomsskolen. Det er gang-/sykkelvei til Ask 
sentrum i nord. Det er også planer for utbygging av gang-
/sykkelvei sørover til Skedsmokorset. Selv om 
kollektivdekningen må anses som god, vil planforslaget 
også medføre økt bilbruk i området.  Det er 5,5 km til 
Frogner togstasjon, hvor det er innfartsparkering.  

Teknisk infrastruktur  Det finnes el-, tele og VA-ledninger i nærheten av 
området. Det går vei fram til utbyggingsområdet. 
Kapasiteten på eksisterende infrastruktur er ikke kjent. 
Det går gang-/sykkelveg fra Ask sentrum langs vestsida av 
fv. 120, men det er ingen tilrettelegging for myke 
trafikanter langs Frognerlinna.  

Sosial infrastruktur  Det er om lag 3,1 km i luftlinje til Gjerdrum barneskole og 
ca. 3,4 km i luftlinje til ungdomsskolen. Det ligger flere 
barnehager i Ask sentrum, ca. 3 km unna området. Siden 
avstand til skoler er over 2 km, har elever på 1. årstrinn 
krav på skoleskyss. Det er gang-/sykkelvei eller fortau helt 
fram til skolen. 

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Ingen konsekvens utover at økt antall boliger vil gi økt 
grunnlag for næringsvirksomhet lokalt. 

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Området ligger utenfor aktsomhetsområde for 
flom. Det er ikke vassdrag i nærheten som kan påvirke 
området.  
Løsmasser: Løsmassekart viser at området består dels av 
bart fjell med stedvis tynt dekke og dels av hav-
/fjordavsetning med større mektighet. 
Marin grense og kvikkleire: Området ligger under marin 
grense, men området er ikke markert som 
kvikkleireområde. Grunnforhold må undersøkes ifm. 
eventuelt videre planarbeid. 
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Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. Radon må 
forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende teknisk 
forskrift. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann i eventuelt videre planarbeid. 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold. 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold. 

Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Ingen kjente forhold. Videre planlegging og prosjektering 
iht. byggteknisk forskrift, byggherreforskriften m.v. 
forutsettes å ivareta sikkerhet på tilfredsstillende måte.  

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjente forhold. 

8.  

9. Samlet vurdering 

Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, men ligger nær Byvegen 
som har holdeplasser god kollektivdekning. Forslaget innebærer ikke beslag av dyrka mark, og har ikke 
negative konsekvenser for landskap. Det er i liten grad avdekket vesentlige negative konsekvenser av 
innspillet. Forutsatt at videre planlegging og prosjektering skjer iht. gjeldende regelverk vurderes 
relevante risikoforhold å kunne ivaretas. Grunnforhold må undersøkes nærmere i forbindelse med 
reguleringsplan. Konsentrert småhusbebyggelse anses som mer egnet enn frittliggende 
småhusbebyggelse på grunn av nærhet til bussholdeplass. Området er lite og anleggsvirksomheten vil 
ikke utgjøre betydelig ulemper for omkringliggende bebyggelse.  
 
Planutvalgets vedtak av 03.4.2019, Arealer som medfører uforholdsmessig trafikk og støy for 
eksisterende boligområder, tas ut 
, vurderes ikke å komme til anvendelse her. Dette siden det er oppgitt en utbygging for området på 7 
boenheter og det er bare et fåtall boenheter som berøres av en eventuell utbygging av disse. 
 
Rådmannens innstilling om å innarbeide forslaget ble vedtatt av Kommuneplanutvalget i møte av 
15.5.2019. 

Tas med 

 

 

 

 

5.1.5. Innspill 18 Gistifjellet 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig boligbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 18 
Navn: Gistifjellet 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 
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Gnr/bnr: 55/9, 55/15, 55/1 
 
Dagens formål: LNFR 
 
Foreslått formål: Bolig  
 
Arealstørrelse: 380 daa 
 
Forslagsstiller: Aksel Askeland /v ØRP 

Områdebeskrivelse:  
Området er del av et ca. 3 km langt 
tettstedsbånd langs Romeriksåsen, vest for Ask 
sentrum, bestående av 4 store boligområder. 
Mellom boligområdene er det skogsarealer. På 
oversiden av boligområdene er det store 
sammenhengende skogsområder. Innspillet 
omhandler et område inntil det eksisterende 
boligområdet Bekkeberget, på Gistifjellet.  
 
Kort om innspillet:  
Ønsker å legge til rette for nye 
boliger/småhusbebyggelse, for det meste 
eneboliger. Mellom 350 og 450 boliger.  

 
 

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området består av et kupert skogkledd terreng som 
skråner ned mot Fjellvegen. Terrenget er variert, med 
små åser, daler, flatere partier og koller. Området har 
store flate partier og slake helninger. Kleivmya ligger på 
området. Det renner 2-3 bekkedrag gjennom området. 
 
Boligområdet vil fremstå som en del av eksisterende 
Bekkeberget boligområde, slik at dette vil fremstå som et 
større og sammenhengende bebygget område.    
Romeriksåsen utgjør en viktig silhuett i 
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landskapsrommet. Omdisponering fra skog til bebygd 
areal vil endre landskapet ved at den grønne skogkledde 
åsen får et mer bebygget preg. Konsekvens er avhengig 
av omfang og tilpasning av bebyggelse til trær og terreng. 
Romeriksåsen bak boligområdene vil fremdeles fremstå 
som et grønt sammenhengene skogsområde. Silhuetten 
opprettholdes.  

Naturressurser  Området er skog med lav og middels bonitet. Dette er 
ikke dyrkbar jord. Det ligger en myr på området.  

Naturmangfold  Det er registrert gjøk, som er en nær truet art av stor 
forvaltningsinteresse i området. Det er ukjent hvor godt 
området er undersøkt og kartlagt. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. Det 
er registrert et enkelminne på eiendom 55/25 (nær 
Fjellvegen). Det er ukjent hvor godt området er 
undersøkt og kartlagt. 

Støy  Området er ikke utsatt for veistøy, bortsett fra helt 
nederst ved Fjellvegen. Området ligger utenfor 
eksisterende støysone for fly.  

Forurensing  Grunnforurensing: Det er ikke registrert forurenset grunn 
innenfor området. 
Luftforurensning: Området ligger langs fv. 427 Fjellvegen, 
men strekker seg vestover bort fra fylkesveien. ÅDT langs 
fylkesveien var ifølge Statens vegvesens vegkart 995 i 
2018, hvorav andel lange kjøretøy var 10%. Fartsgrensa 
langs fv. 427 er 60 km/t forbi området. Det er noe 
skjermvegetasjon langs fylkesvegen i dag. Siden 
trafikkmengden er svært begrenset, hastigheten relativt 
lav og mesteparten av arealet ligger tilbaketrukket fra 
fylkesveien, anses det ikke som særskilt utsatt for 
luftforurensning. 
Forurensing fra området: Området ligger utenfor Ask 
sentrum og har ikke god kollektivdekning. Innspillet vil 
føre til økt bilbruk. Økt bilbruk fører til økt utslipp av 
klimagasser. Etablering av serverfunksjoner ved området 
vil kunne fremme gåing og sykling til daglige gjøremål, 
derav også redusere forurensing fra området.   

Samfunnsmessige 
forhold 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 
rekreasjon og folkehelse 

 Nærmiljø: Større sammenhengende boligområder med 
variert boligbebyggelse kan legge til rette for gode 
nærmiljøer. Det er viktig å etablere møteplasser og 
lekeplasser i områdene.  
Friluftsliv og rekreasjon: Området er en del av 
Romeriksåsen som er kartlagt og verdsatt som et «svært 
viktig friluftslivsområde». Det er flere stier som går på 
«kryss og tvers» på planområdet. En utbygging må 
ivareta grønnstruktur både mellom eksisterende og nye 
boligområder og mellom nye boligområder og ut i de 
større, sammenhengende friluftsområdene i 
Romeriksåsen. En mindre del av området helt i vest ligger 
lengre fra Fjellvegen en eksisterende boligbebyggelse. 
Planutvalgets vedtak av 03.04.2019 forutsetter ingen 
utbygging på denne delen av området.  
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Folkehelse: Umiddelbar nærhet til friluftslivsområder. 
Lokale muligheter for aktivitet er av stor betydning for 
folkehelse. Ingen relevante forurensingsfaktorer i 
nærheten. Det er gang- og sykkelvei langs Fjellvegen til 
Ask sentrum. 

Barn og unge  Området er ikke registrert som et leke-/aktivitetsområde 
for barn og unge. Siden området er et svært viktig 
friluftsområdet tett inntil eksisterende boligbebyggelse, 
er det ikke usannsynlig at området brukes noe av barn og 
unge. Forslagsstiller foreslår barnehage på planområdet.  

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum og området som i 
planprogrammet er definert som sentrumsnært. Det er 
ca. 3,1 km i luftlinje til Ask bussterminal, og 4,6 km 
gangavstand. Området vurderes å være utenfor gang- og 
sykkelavstand fra sentrumsfunksjoner. Deler av området 
ligger utenfor 700 meter luftlinje fra holdeplasser i 
Fjellvegen. Nærmeste holdeplass med minimum 4 
avganger i timen er Veståsen skole, og bare en smal 
stripe i sørøst vil være innenfor 700 meters luftlinje dit. 
Nord for Veståsen skole er det maks to avganger i timen.  
Ingen deler av området ligger innenfor 700 meter 
gangavstand til holdeplass.  

 
Avstanden til bussterminalen i Ask sentrum tilsier at 
planen er i strid med Regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus. Planforslaget vil, uten avbøtende 
tiltak (som for eksempel etablering av hyppigere 
avganger, nye kollektivtraséer og gang- sykkelveier), 
medføre økt bilbruk i området. Forslagsstiller har vedlagt 
forslag til ulike adkomstveier og forslag til bussring. 
Dagens bussruteopplegg har alternerende endestopp 
Veståsen skole og Oslo Lufthavn fra Oslo. Dialog med 
Ruter og Akershus fylkeskommune er nødvendig før man 
kan anta en forlengelse forbi endestopp Veståsen skole 
og opp i dette området. Innfartsparkering ved Veståsen 
skole bør utredes om slik dialog ikke fører frem. 

Teknisk infrastruktur  Det finnes el-, tele og VA-ledninger i nærheten av 
området. Det går vei fram til utbyggingsområdet. 
Kapasiteten på eksisterende infrastruktur er ikke kjent. 
Det går gang-/sykkelveg fra Ask sentrum langs vestsida av 
fv. 427 fram til Bekkeberga. Det bør anlegges en 
samleveg egnet for tosidig utbygging. Det må også 
anlegges gang- og sykkelvei som betjener dette område 
på en hensiktsmessig måte. Trygg skolevei må sikres fra 
området til Veståsen skole. Det må opparbeides avkjørsel 
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fra Fjellvegen som tåler den trafikken fra samleveien. 
Dersom privat vannverk ikke har kapasitet til å levere nok 
vann til området må kapasitetsøkning sikres og også 
mulighet for tilkobling fra offentlig vannverk (Nedre 
Romerike vannverk). Summen av tiltak må stå i forhold til 
hvor stor utbygging det åpnes for. En viss størrelse må til 
for å sikre noen av disse. 

Sosial infrastruktur  Området sokner til Veståsen barneskole. Området ligger 
mindre enn 2 km i luftlinje fra skolen. Størstedelen av 
området ligger også med gangavstand mindre enn 2 km 
til Veståsen skole. Det er over 2 km i luftlinje til Gjerdrum 
ungdomsskole. En så stor utbygging vil kunne medføre 
utfordringer for kapasiteten til barnehager i nærområdet.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Utbygging av boliger vil kunne styrke 
befolkningsgrunnlaget for lokalt næringsliv. 
Forslaget innebærer nye arbeidsplasser i barnehage.  

ROS-Analyse Risiko  
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Det renner noen små bekker i området, men det er 
ikke registrert noen flomfare knyttet til disse.  
Løsmasser: Løsmasser består av tynt morenemateriale. 
Det er også områder med torv og myr (organisk 
materiale).  
Maringrense/kvikkleire: Over marin grense og ingen fare 
for kvikkleire.  
Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. Radon må 
forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende teknisk 
forskrift. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann og avrenning fra myr i ev. videre 
planarbeid.  

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold. 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold.  

Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Videre planlegging og prosjektering iht. byggteknisk 
forskrift, byggherreforskriften m.v. forutsettes å ivareta 
sikkerhet på tilfredsstillende måte. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjente forhold. 

10.  

11. Samlet vurdering 

Området er del av et større svært viktig friluftslivsområde. I seg selv vil ikke omdisponering til boliger 
medføre noen stor konsekvens for friluftsliv, siden det fremdeles vil være store sammenhengende 
friluftslivsområder i området etter utbygging. Området ligger utenfor Markagrensa. Tilgang til 
bakenforliggende friområder må være tema i eventuelt videre planarbeid. Dagens bebyggelse ligger om 
lag 750 meter fra Fjellvegen, områder som ligger lenger fra Fjellvegen en dette må tas ut på bakgrunn 
av planutvalgets vedtak 03.04.2019.  
 
Forslaget er i strid med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er lang avstand 
Fjellvegen som har god kollektivdekning, samt at det er lang gangavstand til ungdomsskolen. Forslaget 
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innebærer ikke beslag av dyrka mark. Avhengig av tilpasning til trær og terreng kan konsekvenser for 
landskap minimeres. Grunnforhold og avrenning fra myr må undersøkes nærmere i forbindelse med 
reguleringsplan. 
 
Opparbeidelse av samleveg fra Fjellvegen må også sikre adkomst for området til innspill 1B. 
Opparbeidelse av området krever betydelig infrastrukturtiltak og servicefunksjoner og erfaring fra 
tidligere i kommunen tilsier at det tar noe tid å fullføre såpass store utbyggingsområder. Det er viktig å 
få et godt grep på utviklingen nordom Bekkeberget og områdeplanlegging må påregnes for et større 
område enn hva som kan legges ut som boligreserve ved inneværende rullering. Ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel vil det være mulig å vurdere behov for ytterligere boligområder basert på 
utbyggingstakt oppnådd så langt. Området må også sees i sammenheng med innspill 1B. 
 
Rådmannens innstilling om å innarbeide forslaget ble vedtatt av Kommuneplanutvalget i møte av 
15.5.2019. 

Tas med 

 

5.1.6. Innspill 21 Kulsrudfjellet 

 

Bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1) (fremtidig boligbebyggelse) 
 

 
Innspill nummer: 21 
Navn: Kulsrudfjellet 
 

Kommuneplanens arealdel Ortofoto 

  
 

Gnr/bnr: 46/1 
 
Dagens formål: LNFR (Skog) 
 
Foreslått formål: Bolig  
 
Arealstørrelse: 337 daa 
 
Forslagsstiller: Optimera AS 

Områdebeskrivelse:  
Området er del av et ca. 3 km langt 
tettstedsbånd langs Romeriksåsen vest for Ask 
sentrum, bestående av 4 store boligområder. 
Mellom boligområdene er det skogsarealer. På 
oversiden av boligområdene er det store 
sammenhengende skogsområder.  
 
Innspillet omhandler et område sør og øst for 
det eksisterende boligområdet på Kulsrud. 
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Kort om innspillet:  
Tilby varierte boliger. Tetthet må diskuteres 
med kommunen. Området er stort og vil 
bygges ut i et langsiktig perspektiv. 
Det er usikkert hvor mange boliger som 
foreslås. Forslagstiller anslår 400-500 boliger, 
men trolig er dette sammen med området 
nedenfor. 

 

12.  

Tema Konsekvens 
(verdi/omfang) 

 

Redegjørelse 
 

Miljøforhold 
 

  

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området består av et kupert og variert skogkledd 
terreng, med flere åpne partier, små åser og koller. 
Terrenget skråner ned mot Fjellvegen. Boligområdet vil 
fremstå som stor utvidelse av eksisterende Bekkeberga 
boligområde, slik at dette vil fremstå som et større og 
sammenhengende bebygget område.    
 
Romeriksåsen utgjør en viktig silhuett i 
landskapsrommet. Omdisponering fra skog til bebygd 
areal vil endre landskapet ved at den grønne skogkledde 
åsen får et mer bebygget preg. Konsekvens er avhengig 
av omfang og tilpasning av bebyggelse til trær og terreng. 
Romeriksåsen bak boligområdene vil fremdeles fremstå 
som et grønt sammenhengene skogsområde. Silhuetten 
opprettholdes.  

Naturressurser  Består av barskog med middel og høy bonitet. Arealet 
regnes ikke som dyrkbart.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturverdier knyttet til 
naturmangfold innenfor eller i tilknytning til området. Det 
er ukjent hvor godt området er undersøkt og kartlagt. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. Det er ukjent hvor godt området 
er undersøkt og kartlagt. 

Støy  Området ligger utenfor gul støysone (Fjellvegen). Sørøst 
for området ligger Kniplia motorcrossbane. Det må 
utredes nærmere hvordan støy fra denne eventuelt vil 
påvirke nytt boligområde.  

Forurensing  Grunnforurensing: Det er ikke registrert forurenset grunn 
innenfor området. 
Luftforurensning: Området ligger mer enn 300 m fra fv. 
427 Fjellvegen. Området strekker seg sørvestover bort fra 
fylkesveien. ÅDT langs fv. 427 var ifølge Statens 
vegvesens vegkart 4659 i 2018, hvorav andel lange 
kjøretøy var 10%. Fartsgrensa langs fv. 427 er 60 km/t 
forbi området. Arealet ligger høyere enn fylkesveien. 
Nærmere området går mindre lokale veier med svært 
begrenset trafikkmengde og lav hastighet. Arealet anses 
derfor ikke som særskilt utsatt for luftforurensning. 
Forurensing fra området: Området ligger utenfor Ask 
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sentrum. Innspillet vil føre til økt bilbruk. Økt bilbruk 
fører til økt utslipp av klimagasser. Området er innenfor 
sykkelavstand til alle sentrumsfunksjoner og skoler og 
nært barnehager. 

Samfunnsmessige 
forhold 
 

Konsekvens 
(verdi/omfang) 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 
rekreasjon og folkehelse 

 Nærmiljø: Større sammenhengende boligområder med 
variert boligbebyggelse kan legge til rette for gode 
nærmiljøer. Det er viktig å etablere møteplasser og 
lekeplasser i områdene. 
Friluftsliv og rekreasjon: Området er en del av 
Romeriksåsen som er kartlagt og verdsatt som et svært 
viktig friluftslivsområde. Det er flere stier som går på 
kryss og tvers på planområdet. Området ligger utenfor 
Markagrensa. En utbygging må ivareta grønnstruktur 
både mellom eksisterende og nye boligområder og 
mellom nye boligområder og ut i de større, 
sammenhengende friluftsområdene i Romeriksåsen. 
Området ligger inntil Kniplia skisenter og 
motorcrossbanen, gang/ski-adkomst til disse bør 
vurderes i reguleringsplan. Det er ingen oppkjørte 
skiløyper i området, men en tilrettelegging for tilknytning 
til nærmeste løypenett må vurderes. 
Folkehelse: Umiddelbar nærhet til friluftslivsområder. 
Lokale muligheter for aktivitet er av stor betydning for 
folkehelse. Ingen relevante forurensingsfaktorer i 
nærheten. Det er gang- og sykkelvei langs Fjellvegen og 
Brådalsgutua til Ask sentrum. 

Barn og unge  Området er ikke registrert som et leke-/aktivitetsområde 
for barn og unge. Siden området er et svært viktig 
friluftsområdet tett inntil eksisterende boligbebyggelse, 
er det ikke usannsynlig at området brukes noe av barn og 
unge. Kort vei til Kniplia skisenter og Motorcrossbane. 

Transportbehov  Området ligger utenfor Ask sentrum og området som i 
planprogrammet er definert som sentrumsnært 
Det er ca. 2 km i luftlinje til bussterminalen i Ask fra 
midten av planområdet. De østligste områdene har 
avstand på mindre enn 700 meter i luftlinje til holdeplass 
med minimum 4 avganger i timen. Ingen deler av 
området har gangavstand mindre enn 700 meter i 
luftlinje til holdeplass med minimum 4 avganger i timen. 
Opparbeidelse av grøntstruktur vil kunne redusere 
gangavstand og knytte området nærmere barnehager og 
øvrige boligområder.   
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Avstanden til bussterminalen i Ask sentrum tilsier at 
planen er i strid med Regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus. Planforslaget vil, uten avbøtende 
tiltak, som for eksempel etablering av nye 
kollektivtraséer og gang- sykkelveier) medføre økt bilbruk 
i området. 
 
Forslagsstiller foreslår en ny kollektivakse som ivaretar 
kollektivdekning i åsen. Et slikt tenkt tiltak vil redusere 
gangavstand både for dette området og for øvre del av 
eksisterende boligområde på Kulsrudfjellet. Dialog med 
ruter og fylkeskommunen vil avklare om så er mulig å få 
til, avstand til eksisterende bussrute både i luftlinje og 
høydemeter gjør innfartsparkering et aktuelt avbøtende 
tiltak. 

Teknisk infrastruktur  
 

Området ligger i forlengelsen av eksisterende boligfelt. 
Det finnes el-, tele og VA-ledninger i nærheten av 
området. Det går vei fram til utbyggingsområdet. 
Kapasiteten på eksisterende infrastruktur er ikke kjent. 
Det går gang-/sykkelveg fra Ask sentrum langs vestsida av 
fv. 427 fram til Bekkeberga.  
 
Forslagsstiller angir mulighet for høydebasseng på kote 
325. Området ligger høyere enn alle andre potensielle 
utbyggingsområder langs åsen og egner seg godt for et 
høydebasseng. Dette kan gi økt sikkerhet for 
vannforsyning og mindre behov for pumpestasjoner i 
nedenforliggende boligområder.  
 
Det må opparbeides samlevei til området og denne må 
dimensjoneres for mulig bussbetjening med 
endeholdeplass i første omgang. Gang- og sykkelvei må 
også opparbeides fra Kniplia frem til området.  

Sosial infrastruktur  Området sokner både til Veståsen barneskole og til 
Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole. Det er 
ikke gangavstand mindre enn 2 km til noen av skolene. 1. 
klassinger vil ha krav på skoleskyss. Området har i luftlinje 
under 2 km til Gjerdrum ungdomsskole. Til Gjerdrum 
barneskole har de østligste delene av området avstand 
under 2 km. Til Veståsen skole har de nordligste delene 
av området avstand mindre enn 2 km i luftlinje. Området 
kan tenkes tilhøre barneskolen som har best kapasitet til 
å ta unna fremtidig vekst. 
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Det foreslås en stor andel boliger og med full utbygging, 
bør det i forbindelse med ev. videre planarbeid sees på 
om det skal etableres barnehage på planområdet.  

Næringsliv og 
sysselsetting 

 Innebærer ikke etablering av næring eller arbeidsplasser. 
Utbygging av boliger vil kunne styrke 
befolkningsgrunnlaget for lokalt næringsliv.  

ROS-Analyse Risiko 
(sannsynlighet/ 
konsekvens) 

Redegjørelse 

Naturgitte 
forhold/naturhendelser 

 Flom: Ingen kjente forhold. 
Løsmasser: Løsmasser består av morenemateriale – 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.  
Maringrense/kvikkleire: Området ligger over marin 
grense, og det er ingen fare for kvikkleire.  
Radon: Moderat til lav aktsomhet for radon. Radon må 
forebygges ved bygging av boliger iht. gjeldende teknisk 
forskrift. 
Overvann: Forslaget innebærer flere tette flater. Det må 
være fokus på overvann i ev. videre planarbeid. 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer 

 Ingen kjente forhold. 

Menneske- og 
virksomhetsbaserte 
farer 

 Ingen kjente forhold.  

Farer relatert til 
anleggsarbeid 

 Videre planlegging og prosjektering iht. byggteknisk 
forskrift, byggherreforskriften m.v. forutsettes å ivareta 
sikkerhet på tilfredsstillende måte. 

Andre uønskede 
hendelser 

 Ingen kjente forhold. 

13.  

14. Samlet vurdering 

Området er del av et større svært viktig friluftslivsområde. På grunn av tiltakets omfang vil 
konsekvensene for friluftsliv være store. Området er imidlertid ikke er del av Marka, og det fremdeles 
vil være store sammenhengende friluftslivsområder i området etter utbygging. Tilgang til 
bakenforliggende friområder må være tema i eventuelt videre planarbeidet. Forslaget innebærer ikke 
beslag av dyrka mark. Avhengig av tilpasning til trær og terreng kan konsekvenser for landskap 
minimeres. Grunnforhold må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan. Jamfør vedtak av 
03.04.2019 i Gjerdrum planutvalg, ble det bestemt at områder lenger vekk fra Fjellvegen enn 
eksisterende bebyggelse ikke skulle legges ut til utbyggingsformål. Dagens bebyggelse strekker seg ca 
750 meter fra Fjellvegen og følgelig kan bare delen som er under 750 meter fra Fjellvegen legges ut til 
boligområde ved denne rulleringen. 
 
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. Foreslår en ny kollektivtrase på 
oversiden av eksisterende boligområder, og gjennom de foreslåtte nye boligområdene. Foreslått trasé 
gir tosidig betjening av boligområder. Det er bare Ulvedalsveien som har akseptabel veistandard fra 
Fjellvegen og gir mulighet for samlevei med mulig bussbetjening mellom eksisterende boligområde på 
Kulsrudfjellet og dette innspillsområdet. Turdrag mellom denne og ekisterende boligbebyggelse må 
utredes som avbøtende tiltak for eksisterende boligområde. Utvikling av området kan berøre 
markalovas virkeområde og avklaringer hos fylkesmannen er i så fall nødvendig. 
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Området er hovedsakelig skrått, lengst sør er det et lite område hvor skråningen er bratt og som neppe 
kan bebygges på grunn av dårlige solforhold. I planarbeidet vil kommunen vurdere forslag til løsninger 
nøye opp mot veileder for bygging i bratt terreng. 
 
Det foreslås en stor andel boliger og det bør i forbindelse med ev. videre planarbeid sees på om det 
skal etableres barnehage innenfor planområdet. Området bør sees i sammenheng med innspill 3, samt 
administrative forslag nummer 5 og 12 hvor felles områdeplanlegging er hensiktsmessig. 
 
Rådmannens innstilling om å innarbeide forslaget ble vedtatt av Kommuneplanutvalget i møte av 
15.5.2019. 

Tas med 

 

6. Arealregnskap for arealinnspill 
Arealregnskap 

Av kommunens totale areal på 83 156,8 daa er det gjort formålsendringer for 4996,6 daa som tilsvarer 6 % av arealet 

Endringene for de forskjellige formål er som følger: 

Arealformål Endring i dekar Hovedårsaker 

Andre typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg 

-46,4 Fjerning av massemottak 

Boligbebyggelse 519,3 Nye boligområder 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone 

153,5 Større detaljering ved at bekker og tjern er angitt med 
dette formålet 

Friområde 481,4 Flere nye friområder lagt inn i og ved byggesonen for Ask 
tettsted 

Idrettsanlegg 487,4 Idrettsanlegget Harasletta endres fra LNFR til 
Idrettsanlegg 

Kollektivknutepunkt 2,6 Nytt formål for Ask terminal, ikke angitt tidligere på 
kommuneplannivå 

Kombinert bebyggelse og anlegg 9,3 Kombinerte idretts og skolefunksjoner i sentrumsplanen 
på Oppvekstjordet  

Landbruks- natur- og friluftsformål 
samt reindrift (LNFR) 

-2992,1 I hovedsak nye vernevedtak for nautrområder i marka, 
dernest nye boligområder, idrettsformål for harasletta og 
friområder 

Naturområde 1941,1 Nye vernevedtak for naturområder i marka innarbeides i 
ny plan 

Næringsbebyggelse -43,6 Formålsendringer til bolig, LNFR for områdene langs 
romeriksåsen. Miljøstasjonen på Hellen angis mer 
spesifikt enn før. Nytt næringsområde på Gauterud er 
mindre enn de som tas ut. 

Offentlig eller privat tjenesteyting 11,3 Innarbeiding av arealer på oppvekstjordet som angitt i 
sentrumsplana for Ask 

Overvannstiltak 43,2 Nytt formål langs Tistilbekken i tilknytning til Ask. 

Park -8,5 Som følge av områdeplan og detaljplan i Ask sentrum 
innarbeides mer detaljert avklaring for parken. 

Sentrumsformål -3,8 Ny sentrumsplan og detaljplaner innarbeides i nytt 
planforslag 
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Totalt er det gjort endringer for 6 % av det samlede arealet for Gjerdrum kommune.  

Fordelingen av formålsendringer er gjengitt i fire grafer nedenfor: 

 

 

 

 

Boligbebyggelse; 26 %

Idrettsanlegg; 20 %

Naturområde; 30 %

Annet; 4 %

Fordeling av formål totalt med LNFR utelatt

Boligbebyggelse Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friområde Idrettsanlegg

Naturområde Næringsbebyggelse

Offentlig eller privat tjenesteyting Sentrumsformål

Øvrige formål

Boligbebyggelse; 32 %

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende 

strandsone; 16 %

Idrettsanlegg; 25 % Naturområde; 16 %

Annet; 6 %

Fordeling av videreførte formål fra gammel kommuneplan LNFR utelatt

Boligbebyggelse Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friområde Idrettsanlegg

Naturområde Næringsbebyggelse

Offentlig eller privat tjenesteyting Sentrumsformål

Øvrige formål
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Boligbebyggelse; 15 %

Landbruks- natur- og 
friluftsformål samt reindrift 

(LNFR); 16 %

Naturområde; 39 %

Annet; 5 %

Fordeling av nye formålsområder tatt inn i ny kommuneplan

Boligbebyggelse Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friområde Idrettsanlegg

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) Naturområde

Næringsbebyggelse Offentlig eller privat tjenesteyting

Sentrumsformål Øvrige formål

Landbruks- natur- og 
friluftsformål samt reindrift 

(LNFR); 85 % Annet; 7 %

Fordeling formål for arealer tatt ut fra gammel plan

Boligbebyggelse Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friområde Idrettsanlegg

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) Naturområde

Næringsbebyggelse Offentlig eller privat tjenesteyting

Sentrumsformål Øvrige formål
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Tabell 1 Gruppert liste med arealoverføringer større enn 100 daa totalt til nytt formål  

 

Tabellen ovenfor angir hovedgrupper for arealendringer. Man kan lese ut av denne at det er i hovedsak tidligere 

LNFR-områder som er endret til boligformål. Endringene til Bruk og Vern av sjø og vassdrag er en følge av at det vises 

mer av elver, vann og tjern i ny kommuneplan enn før og at dette gir seg størst utslag i marka og landbruksområder. 

Til Lnfr er de største endringene at tillegget for spredt bygging fjernes og at noen boligområder tas ut fra gammel 

plan. Harasletta idrettsanlegg i marka angis med idrettsformål mot LNFR i gammel plan og det legges ut flere større 

friområder hvor enten LNFR-områder sikres sterkere for allmennheten eller at grøntstruktur i byggesonen angis 

bedre med de muligheter det gir. I det store kan det sies at sikring av boligreserver følges tett opp med sikring av 

felles rekreasjons, fri og naturområder med de kvaliteter det måtte medbringe. 

Formål endret til boligbebyggelse (DAA) 760,5

Idrettsanlegg 13,2

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 580,2

Næringsbebyggelse 66,0

Sentrumsformål 35,5

Spredt boligbebyggelse 52,0

Formål under 10 daa 13,6

Formål endret til Bruk og Vern av sjø og vassdrag (DAA) 153,5

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 138,0

Naturområde 10,5

Formål under 10 daa 5,0

Formål endret til LNFR (DAA) 775,3

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 42,6

Boligbebyggelse 175,9

LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. 19,4

Naturområde 13,9

Næringsbebyggelse 44,7

Offentlig eller privat tjenesteyting 31,1

Spredt boligbebyggelse 446,0

Formål under 10 daa 1,7

Formål endret til Idrettsanlegg (DAA) 592,8

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 592,2

Formål under 10 daa 0,6

Formål endret til naturområde(DAA) 1966,4

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 1966,4

Formål endret til Friområder (DAA) 496,0

Boligbebyggelse 43,7

Idrettsanlegg 37,0

Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 392,6

Sentrumsformål 10,7

Formål under 10 daa 12,1
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7. Vurdering konsekvenser av forslåtte endringer ved rullering av 

kommuneplanen 
 Forskjellene mellom grunneiernes og administrasjonens endringsforslag 

Grunneierinnspillene dreier seg i hovedsak om omdisponering eller sikring av arealer til utbyggingsformål. 

Hovedvekten ligger på utbyggingsformål til boliger og flere forslag til områder for næring. 

Administrasjonens egeninitierte endringsforslag har i stor grad rettet seg mot å sikre allmenhetens tilgang til frilufts- 

og rekreasjonsområder. Administrasjonen har videre fulgt opp uttalte krav fra Fylkesmannen om å vurdere alle 

boligområder i kommunen med spesifikt krav om at boligtillegget til LNFR-formålet fjernes i ny kommuneplan. 

Kommunen har også vurdert omdisponering av eksisterende næringsområder og behov for egnede 

erstatningsarealer for fremtidige næringsetableringer i kommunen.  

Som følge av forskjellige utløsende behov mellom grunneiernes innmeldte endringsforslag og administrasjones 

forslag til endringer har konsekvensene vist seg å inneha vesentlig flere negative konsekvenser for 

grunneierinnspillene enn administrasjonens innspill. Grunneierinnspillene har dog en del positive sider med seg som 

ikke så lett lar seg fange opp i en konsekvensutredning som gjøres etter oppskrift gitt av regjeringen. Det er flere 

positive sider ved å tilveieskaffe utbyggingsområder. Eksempelvis vil nye boligområder skaffe boliger til nye 

innbyggere i kommunen og  bidra til ønsket vekst i kommunen og skaffe gode boområder for tilflyttende arbeidskraft 

til kommune og Oslo regionen. Gjerdrum kan by på svært gode bomiljø. Utvikling av nye næringsarealer bidrar til 

flere arbeidsplasser lokalt og forhåpentligvis kortere arbeidsreiser samt at kommunen blir mer attraktiv både som 

bo- og næringskommune. 

Administrasjonens forslag treffer gunstig på svært mange parametere i forhold til de utredningstema som 

konsekvensutredes. Fravær av negative følger kamuflerer de store positive konsekvensene eksempelvis ivaretakelse 

av naturområder, rekreasjonsområder og etablering av blågrønne strukturer har.  

Endringene som foreslås tar også sikte på å rydde opp i tidligere angitte formål som ikke har blitt utviklet eller 

fremstår som ugunstig i forhold de målsetninger kommunen og regionale/nasjonale myndigheter har i dag. Ny plan 

strammer vesentlig inn grepet rundt planleggingen ved at planreservene strupes inn i forhold til spredning i 

kommunen, at det satses mer på å utvikle tettstedet Ask, at sentrumsnær utvikling prioriteres klar foran andre deler 

av kommunen og at det stilles vesentlig skjerpede krav til både søknadspliktige tiltak og krav om detalj-/områdeplan 

og utarbeidelsen av slik plan. Disse grepene gjør at kommunen får vesentlig bedre mulighet til å styre utviklingen, 

herunder også i en mer bærekraftig måte. 

 Forhold som peker seg spesielt ut i forhold til helheten 

7.2.1. Landskaps og blågrønne strukturer  

utfordres noe av nye utbyggingsområder. De verste konsekvensene er unngått i silingen av innspill. Sammenstilt med 

de positive konskevensene sikring av slike forhold med grøntstrukturer innenfor byggesonen anses forholdet likevel 

godt ivaretatt. Videre er skjerpede krav i ny kommuneplanen med på å redusere de negative konsekvensene 

utbygging måtte medføre for dette utredningstemaet. Byøkologi og å skape gode forhold for naturmangfold også 

der det bygges vil måtte følges opp på en radikalt annerledes måte i fremtiden enn hva som er gjort tidligere. 

Administrasjojnens forslag skaper gode rammer med overordnet struktur som utbyggingsområdene må forholde seg 

til og linke sine interne uteoppholdsarealer og grønne bygningsflater mot. Overvann og flomveier er for første gang 

tatt hensyn til og gitt eget formål til i denne kommuneplanen. 

7.2.2. Naturressurser  

er utfordrende i kommunen da sentrum av tettstedet og veiinfrastrukturen ligger i et av Norges viktigste 

landbruksområder med svært gode jordressurser for kornproduksjon. Et nytt foreslått næringsområde kommer 

delvis i konflikt med jordvernet dersom hele området utvikles som næringsområde.  Utbygde regulerte områder i 
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tilknytning til byggesonen for Grønlund tettsted er tatt ut av LNFR da naturressurser der allerede er nedbygd og 

sikret til utbyggingsformål i gjeldende detaljplaner. De negative konsekvensene er slik søkt omgått ved at 

landbruksområder sikres mot utbygging og naboulemper for fremtidige utbygginger 

7.2.3. For naturmangfold 

er det påvist uheldige konsekvenser ved to foreslåtte innspill. Et av disse innspillene har kommet som 

grunneierinnspill til næringsområde i sørbygda, det andre gjelder endring av formål fra næring til nærmere angitt for 

miljøstasjonen ved Hellen. Samlet sett er naturmangfoldet godt ivaretatt og sikring til friområder og 

sammenhengende grøntstrukturer innenfor byggesonen for selve tettstedet gir mulighet for at biotoper og økologisk 

tilstand ivaretas i nærheten av der utbyggingspresset er størst. 

7.2.4. Støy  

gjør seg gjeldende i et fåtall endringsforslag. Kommunen er berørt av flystøy fra hovedflyplassen på Gardermoen. I 

de nordøstlige deler er det gul støysone, mens støynivåene faller til under denne grenseverdien i sør og sørvest og 

skillelinjen går gjennom østlige deler av Ask sentrum. I hovedsak er konsekvensen at støyfølsom bebyggelse innenfor 

gul støysone må vurderes opp mot støyisolasjon. For veistøy er det svært begrensede konfliktområder, men der de 

gjør seg gjeldende er det mulig å få til stille soner som tilfredsstiller T-1442.  

7.2.5. Transportbehovene  

antas å øke for områder som ligger litt utenfor sentrumssonen av Ask. Historisk har menneskesamfunn utviklet seg 

rundt områder med gangavstand på 20 minutter fra der man bor til det man skal, noe som kan tilsvare inntil 

halvannen kilometers avstand. Med sykkel kan rekkevidden utvides til det dobbelte og med elsykkel til rundt 5 km. 

Alle nye boligområder ligger innenfor 5 km fra Ask sentrum, men fremtidig ny planreserve utenfor sentrumskjernen 

blir liggende i sykkelavstand til Ask Sentrum. Av denne grunn, særlig med tanke på vinter, mørke og kulde i 

vinterhalvåret må det forventes en økning i bruken av kjøretøy. Det kan også forventes bedre markedsgrunnlag for 

bussreiser, men denne antas ikke å ha en slik effekt at total mengde bilkjøring reduseres som følge av dette. Over tid 

kan den relative forbedringen av kollektivandel for reiser også ha potensial til å få ned bilbruken totalt. Dagens 

maksfrekvens på fire avganger i timen må dobles før man får en stor overgang fra privatbilreiser til bruk av 

kollektivreisemiddel. 

7.2.6. Sosial infrastruktur 

er generelt svært godt ivaretatt med innspillene. Det er imidlertid to boligområder som gir gul konskevens. For det 

ene gjelder at det er ca. 2 km til barnehage, dette innspillet angir kun en fremtidig planreserve på 7 boenheter. Det 

andre boliginnspillet som gav gul konsekvens ligger i avslutningen av tettstedet lengst nordvest. Nærmeste 

barnehage til denne utbyggingen har ikke drift på to av sine avdelinger på grunn av bemanningsnorm og 

driftsøkonomi som følge av disse nye kravene. En økning i barnehagekapasitet må vurderes i forbindelse med denne 

utbyggingen. Det er angitt en planreserve på 141 boenheter for kommende planperiode, men området kan fasilitere 

for en langt større utbygging utover kommende planperiode. Derav vil barnehagekapasiteten måtte vurderes 

løpende med utbyggingstakt. 

 Samlet vurdering av endringene 

Samlet sett er planen i overvekt grønn konsekvens 

7.3.1. Kontroll over boligreserver 

Ingen forhold peker seg spesielt negativt ut. Mange av endringene går ut på å ta vekk boligreserver utenfor selve 

tettstedet Ask. I tillegg er det lagt inn områder som grøntområder i langt større grad enn tidligere. Foreslåtte 

endringer gjør at kommunen i større grad styrer utviklingen og kan justere opp og ned takten ut ifra kommunens 

økonomiske bæreevne og ønskede vekstmål. To større områder foreslås lagt inn med krav om områdeplanlegging 

med påfølgende detaljplanlegging. Dette gjør det mulig å både tenke langsiktig, sikre helhetlige grep og sørge for at 

utbyggingen foregår mer jevnt enn det har gjort tidligere. Kommunen har god erfaring med områdeplanlegging også 
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via private forslagsstillere. Dog er det å knytte mesteparten av fremtidig boligreserve utenfor sentrum til kun en 

aktør risikabelt med tanke på fremdrift og bæreevnen til den enkelte aktør. Kommunen ønsker nå å spre denne 

risikoen på mer enn ett felt.   

7.3.2. Negative og positive konsekvenser 

Konsekvensutredninger som følger regjeringens oppsett har en tendens til å kartlegge negative konsekvenser godt, 

mens positive konsekvenser kan komme litt i skyggen. Eksempelvis fører utbygging til mange positive ringvirkninger i 

seg selv. Flere innbyggere fører til: 

• Bedre markedsgrunnlag for næringsdrivende i Ask sentrum.  

• Stordriftsfordeler ved offentlige institusjoner.  

• Bedre markedsgrunnlag for kollektivreiser.  

• Større arbeidsmarked og økt attraktivitet for næringsetablering i kommunen.  

• Flere til å bidra til å dele godene som tilrettelegges for felleskapet. 

7.3.3. Naturmangfold og bevaring 

Bevaring av natur og naturmangfold har blitt viet stor oppmerksomhet ved at administrasjonen selv har vurdert 

områder som kan egne seg til sikring i kommuneplanen. Administrasjonen har også sett på hvordan grøntstruktur 

kan sikre andre forhold, da særlig med tanke på klima og behov for blågrønne løsninger. Overvannstiltak 

introduseres i kommuneplanen slik at det langs bekkeløp nedstrøms for sentrumssonen lar seg gjøre å etablere 

sammenhengende flomvei og etablering av tiltak som infiltrerer og fordrøyer. Blågrønne strukturer har i årtier vært 

utsatt for tiltak som skader biotoper til vannlevende organismer. Administrasjonen søker i denne omgang å ivareta 

byøkologiske grep som kan bøte på tidligere tiders synder. Særlig vil det være viktig å binde sammen vannmiljø langs 

vannstrengene. 

7.3.4. Vekstfordelingsprinsippet 

I forhold til vekstfordelingsprinsippet så har administrasjonen og politisk vedtaksmyndighet i kommunen omforent 

seg på at 71,5 % av boligveksten skal skje sentrumsnært, mens inntil 28,5 % kan skje utenfor vekstsonen. Når det 

gjelder næringsvekst har det ikke vært foretatt en lokal omjustering av vekstfordelingen angitt i regional Areal- og 

Transportplan. Kommunen har en fast strategi om at detaljhandel skal foregå innenfor sentrumssonen i Ask. 

Gjerdrum kommune ønsker å gå lenger enn regional ATP ved at detaljhandel holdes tett på kollektivterminalen med 

inntil 300 meters radius. Det er ca 4 kilometer mellom sentrum og tettstedets nordvestre utkant. Av den grunn 

åpnes det for etablering av en nærbutikk for de som bor lengst unna for å redusere behovet for bilkjøring. 

7.3.5. Fremtidige næringsarealer 

Kommunen har flere næringsområder utenfor sentrumssonen til arealkrevende næringsvirksomhet. Lite av dagens 

næringsvirksomhet der kan egne seg i sentrumssonen. Kommunen ønsker fremdeles å tilrettelegge for 

arealkrevende virksomheter i kommunen, men ønsker også å samle disse i hovedsakelig eksisterende område på 

Hellen og et nytt område på Gauterud. Det er flere næringsdrivende i kommunen som kan ha nytte av relokalisering. 

7.3.6. Forhold til annet planverk 

Planforslaget har i stor grad blitt vurdert opp mot hvorvidt de kan utbygges i tråd med anbefalinger fra rapportene 

for Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike. Fra delrapporten «Utviklingsprogram for byregioner fase I – 

Sluttrapport 2015-01-28» er prinsippet om balansert fordeling av fremtidig bebyggelse hvor boligmiksen angis med 

10 % eneboliger, 40 % rekkehus og 50 % leiligheter. I tillegg har bærekraftprinsipp og prinsipper for kollektivvennlig 

utbygging illustrert side 116 og 117 vært avgjørende for strategisk tilnærming mot innspillene. Disse forhold er ikke 

utredet spesifikt i KU, men i vurderingene er det redegjort for hvordan innspillene må innordne seg slike forhold. For 

boligreserven i sentrum har det vist seg vanskelig å sikre tilstrekkelig planreserve for et mellomsjikt av boligtypologi 

da grønn grense analysen angir områder for utvikling særdeles nært kollektivknutepunktet. Tett på sentrum må det 
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anvendes høy utnyttelsesgrad noe som fører til en høy andel leiligheter. Planen oppnår ikke full måloppnåelse på 

dette punktet. 

 

 

 


