
Detaljregulering av fv. 120 gjennom Ask sentrum 
 
Høringssammendrag av innspill etter orienteringsmøte høsten 2017 

Den 03.10.17 holdt Gjerdrum kommune et informasjonsmøte i forbindelse med 
detaljreguleringen av fv. 120 gjennom Ask sentrum.  

Etter avholdt møte ble frist på innspill og merknader satt til 30.10.17. Det er kommet inn 15 merknader 
til informasjonen gitt på møtet. 

1. Terje Strand, brev datert 11.10.2017 
2. Elisabeth Torvund, brev datert 13.10.2017 
3. Elisabeth Torvund, brev datert 07.10.2017 
4. Hans Olav Bryghaug, bilde av grunnerverv.  
5. Egil Rud, brev datert 26.10.2017 
6. Sameie Askheim terrasse 2, brev datert 23.10.2017 
7. Gjerivegen 5 A/S, brev datert 18.10.2017 
8. Asktorvet 1 Eiendom AS, brev datert 20.10.2017 
9. Rose Forvaltning AS, brev datert 29.10.2017 
10. Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, brev datert 30.10.2017 
11. Sameie Askheim terrasse 2, brev datert 23.10.2017 
12. Gjerdrum næringslivforening, brev datert 28.10.2017 
13. Elisabeth Torvund, brev datert 08.11.2017 
14. Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, brev datert 14.11.2017  

Navn Innspill Rådmannens kommentar 
Terje Strand Strand utrykker usikkerhet 

vedrørende avkjørsel – både 
inn og utkjøring til 
Shellstasjonen også fra 
Myragutua, i forholdt til hva 
kartene viser.  

Mulighet for utkjøring fra 
bensinstasjonen til Myragutua 
er vurdert på nytt, og det er 
gjort plass til utkjøring på 
samme måte som i dag. Retten 
til utkjøring er vist som pil i 
plankartet.   
 
Det er tatt inn en ny 
bestemmelse som tydelig 
presiserer følgende ”Det tillates 
utkjøring fra eiendommen 42/4 
til o_SKV1 vest for 
rundkjøringen (Myragutua). 
Utkjøringen skal tilrettelegges 
slik at den kan benyttes av 
vogntog og turbusser”.  
 
 
 

Elisabeth Torvund Torvund utrykker frustrasjon 
og misnøye over prosess og 
tiltak.  

Rådmannen gir ikke 
tilbakemelding direkte, men 
kommenterer alle innkomne 
innspill og merknader inn i 
saken. 
 
Det ble avholdt ekstra 
informasjons møte den 
03.10.17 med frist for innspill 
30.10.17 for å sikre tydelig 
kontakt med berørte parter av 



planen.  
Vedrørende pendlerparkering 
er det ikke ønskelig å ha et 
bysentrum med 
pendlerparkeringsplasser, 
disse er derfor plassert utenfor 
bykjernen.   
 
 
 
 

Elisabeth Torvund Protest mot forslag for 
detaljregulering 

Se kommentar ved vedlegg om 
høringsinnspill. (Jan Tørud og 
Elisabeth Torvund) 

Hans Olav Bryghaug Bilde av grunnerverv Medfølger ingen informasjon 
med bildet. 

Egil Rud Stiller seg spørrende til 
hensikten med å fjerne hekk 
og forutsetter ellers at 
reguleringen ikke vil legge 
begrensinger på sameiets bruk 
av areal til parkering og intern 
trafikk.  

Rådmannen mener hekken vil 
bli forsøk beholdt så sant 
hekken ikke vil være i strid med 
opparbeidelse av planen. 
Rådmannen kan heller ikke se 
at reguleringen vil legge 
begrensinger på sameiets bruk 
av areal til parkering.  

Sameie Askheim terrasse 2 Sameiet mener det er viktig å 
beholde hekken mot fv.120 
som skjerm mot støy og støv.  

Se rådmannens kommentar 
over til Egil Rud. 

Gjerivegen 5 A/S Stiller spørsmål til hva 
midlertidig ervervet innebærer. 

Under opparbeidelsen av 
tiltaket (planen) vil utbygger ha 
behov for plass/areal til å lagre, 
plassere materiale/utstyr, ha en 
riggplass. Til dette må de ha 
midlertidig arealer, derav også 
midlertidig erverv. Etter endt 
arbeid og behov for areal, vil 
dette det midlertidige ervervet 
oppheves.  

Asktorvet 1 Eiendom AS Krever at forslag til permanent 
erverv på 3m2 frafalles.  
 
 
 
 
 
Og ønsker å vite i hvilket 
tidsrom det er behov for 
midlertidig erverv og hvilken 
kompensasjon som tilbys. 
 
De krever også forsikring om 
at innkjøring til Asktorvet 1 
Eiendom langs Asktorvet ikke 
endres i fremtiden. 

Rådmannen registrerer kravet 
om frafall, men ser det 
nødvendig å opprettholde 
planen slik den er nå for å 
kunne gjennomføre planen i sin 
helhet. 
 
Rådmannen kan ikke på dette 
tidspunkt si noe om tidsrom for 
behov for midlertidig erverv da 
denne planen først må vedtas.  
 
Rådmannen registrer kravet 
om forsikring om bevaring av 
innkjøring til Asktorvet 1 
Eiendom. Rådmannen kan ikke 
ta stilling til dette på 
nåværende tidspunkt før 
planen er vedtatt.   
  

Rose Forvaltning AS Rose Forvaltning AS har flere 
punkter som de ønsker å 
kommentere.  

Rådmannen registrer 
punktene.  
 



 
 
 
 

I forhold til erverving vil det ikke 
bli tatt stilling til dette før 
planen er vedtatt.    

Advokatfirmaet SGB 
Storløkken AS 

For Hval Eiendom AS foreslås 
makeskifte. 
 
Og for Lindberg Eiendom 
foreslås at parkeringsarealet 
gis til kommunen i bytte mot et 
areal på samme størrelse på 
sammen eiendom gnr 41, bnr 
40. 

Rådmannen registrerer 
grunneiers oppfattelse av 
medvirkning i planprosessen 
men anser at planprosessen  
har blitt gjennomført i henhold 
av de krav som er nedfelt i 
plan- og bygningsloven. 
Rådmannen vil på nåværende 
tidspunkt, før planen er vedtatt,  
ikke ta stilling til et eventuelt 
makeskifte. Rådmannen vil 
imidlertid vurdere dette i en 
større sammenheng etter at 
planen er vedtatt. 

Sameie Askheim terrasse 2  Se rådmannens kommentar til 
Egil Rud. 

Gjerdrum næringslivforening Næringslivforeningen viser til 
brev 04.10.2017 og 
informasjonsmøte 03.10.2017. 
De påpeker trafikkproblemer 
og vanskelig tilgjengelighet til 
butikkene i Eivendstuen og 
Vestvang. De påpeker også at 
det er behov for en rundkjøring 
som tar opp i seg denne 
trafikken fra Gjerivegen.  
 
De mener at det ikke er behov 
for rundkjøringen nord for 
sentrum.  
 
 
 
De mener kommunen ved å ta 
parkeringsplassene ut mot 
veien ifra handelsdrivene 
langs fv.120 vil vanskeliggjøre 
driften til disse byggene i stor 
grad.   
 
De mener det bør anlegges 
parkeringskjeller under parken 
og bussterminalen i sentrum. 

Spørsmål om rundkjøring i 
sentrum ble avklart i 
forbindelse med 
sentrumsplanen. Rundkjøring 
er ikke ønskelig i et bysentrum. 
T-kryss, slik det er bestemt i 
sentrumsplanen, videreføres 
derfor. 
 
 
 
Dette er kommentert i tidligere 
høringsuttalelser. Se uttalelse 
til Hans Olav Ask og Asktunet 
Eiendom As og Asktovet 1 
Eiendom AS v/ Jødahl 
 
Rådmannen mener at torv som 
strekker seg over fv.120 ikke 
vesentlig vanskeliggjør driften 
av disse byggene.  
 
 
 
Det er lite ønskelig å fylle et 
framtidig bysentrum med 
parkeringsplasser eller 
pendlerparkeringsplasser, og 
disse er derfor plassert utenfor 
bykjernen der det også er 
busstopp. Kort stopp for av- og 
påstigning løses etter Ruters 
erfaring uten at det 
nødvendigvis avsettes egne 
arealer for dette.  
 

Advokatfirmaet SGB 
Storløkken AS 

For Hval Eiendom AS foreslås 
makeskifte. 
 
Og for Lindberg Eiendom 

Se tidligere kommentar. 



foreslås at parkeringsarealet 
gis til kommunen i bytte mot et 
areal på samme størrelse på 
sammen eiendom gnr 41, bnr 
40. 


