
Fra: Leif Martin Brodahl[leifmartin@gjerdrumbs.no]
Dato: 17.08.2018 11:55:32
Til: Gjerdrum Postmottak
Kopi: Berit Adriansen
Tittel: Innspill til regulering av kommuneplan

Hei.
Viser til tidligere innsendt forslag til utbygging for rullering av kommuneplan.
 
Vi har tidligere hatt flere møter med kommunen, og politikerne  angående dette område som ligger inneklemt
mellom golfbanen og boligfeltet brådalsfjellet.
Vi har tidligere hatt dialog med flere av de politiske partiene der, arbeiderpartier var veldig positiv til tiltaket, og
syntes det var rart at et slikt område ikke hadde blitt gjort om til gult siden det ligger såpas sentrumsnært som det
gjør.
Vi ønsker at dette område tas opp til vurdering i den nye rulleringen
 
Med vennlig hilsen
 
Leif Martin Brodahl
Salgssjef, Gjerdrum Byggservice AS
472 95 767 | www.gjerdrumbs.no |
Ask 24, 2022 Gjerdrum
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Kartutsnitt som viser nåværende regulering og vva.

Ny vei hvor vann 
og avløp vil ligge

Boligområde
Brådalsfjellet

Golfbane

Omsøkt område
Pr i dag LNF



 

 

 

Innspill til plansmie og arealplan vedr. område gnr 37/10 m. flere. 
 
Vi viser til pågående plansmie for masterplan Åsen og fremlegger forslag om omregulering av 
området 37/10 med omkringliggende områder fra LNF til boligområde. 
Se vedlagte kart som viser det foreslåtte område som ønskes omregulert. 
Mye av område er allerede i dag i bruk til boliger. 

Spesifikt søkes om at 37/10 omreguleres til konsentrert småhusbebyggelse. 
Det er mange grunner til at dette søkes omregulert og kan kort oppsummeres i følgende 
punkter: 

1. Eiendommen er liten, ca 10 da og omkranses av golfbane og boliger. 
2. Eiendommen er ikke egnet for lønnsom jordbruksdrift og eiendommen er så liten at 

grunneier har mistet almenningsrettigheter.  
3. Eiendommen er «innelåst» mellom boligområder og golfbane. 
4. Eiendommen ligger inntil boligfelt og deler av område er allerede bebygd med boliger 

selv om det er LNF område. 
5. Eiendommen ligger nær Ask Sentrum (under 1 km) med alle fasiliteter, f. eks. skoler, 

idrettsanlegg, butikker osv. 
6. Eiendommen vil lett få tilgang til vann og avløp  
7. Eiendommen egner seg for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse med foreslått 

BYA på 40 eller 50 %. 
8. Eiendommen vil lett får tilgang til nåværende vei (Brådalsveien) og gang/sykkelvei nettet 

til Ask. Se skissert adkomst i vedlagte utkast til volumskisse.  
9. Det vil være kort avstand til off. kommunikasjon – ca 100 m 
10. Det er gode solforhold på området. 
11. Grunnforholdene forventes å være egnet til boligbebyggelse. 
12. både gr og br nr 37/43  og gr og br nr 37/235 har hatt mulighet for fradeling av tomter 

selv om de ligger i LNF område. 
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