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Sak 1: Ros-analyse/Flystøy 
Saksopplysninger: Til det foreliggende planmateriale er også levert en ROS-analyse. 

Flystøy var et punkt som ikke var kommet med inn i vurdering, 
kommunen ba forslagstiller ta dette inn, da området ligger 
innenfor framtidige flystøysone. 

Konklusjoner: Forslagstiller tar dette inn i ROS-analysen 
Ansvarlig: Forslagstiller 
 
Sak 2: Rivning av enebolig 
Saksopplysninger: Angående enebolig som er markert i reguleringskartet som tillatt 

revet, spurte kommunen om vedkommende som er eier av 
enebolig Gnr/Bnr 39/20 er innforstått med huset ligger inne i en 
reguleringsplan og markert bygg som forutsett fjernet.  Ved 
gjennomgang av høringsinnspill fra grunneier virket det ikke som 
vedkommende var inne forstått med dette. Forslagstiller uttrykte at 
de har hatt kontakt med vedkommende og familien (barn). Men da 
vedkommende er godt voksen har tiltakshaver ikke ønsket å skape 
mer stress for personen enn nødvendig, da boligen ligger inne i 
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byggetrinn 4 ut fra planene, og en eventuell rivning er noen år 
fram i tid. Men derav også kanskje litt uklar situasjon rundt 
boligen, og hva som vil skje videre med den.  
 
Kommunen gav uttrykk for at det hadde vært fornuftig at eier var 
klar over denne situasjonen. Til tross for nære relasjoner mellom 
utbygger og beboer, mener kommunen det ikke må være noen tvil 
om forholdene.   

Konklusjoner: Forslagstiller avklarer forholdet. 
Ansvarlig: Forslagstiller 
 
Sak 3: SSV 
Saksopplysninger: I forhold til SSV sin høringskommentar angående § 6 

«Rekkefølgebestemmelser» var det noe uklarhet om hva som 
faktisk står her. Og det ble enighet om at dette må undersøkes 
nøyere av kommune for å finne ut hva SSV faktisk mener rundt 
dette punktet. 

Konklusjoner: Kommunen tar kontakt med SSV. 
Ansvarlig: Kommunen 
 
Sak 4: Massedeponi 
Saksopplysninger: Angående massedeponi og matjordplan ble det enighet om at 

deponering av masser fra prosjektet øst for planen i 
utgangspunktet ville være utfordrende og at man ved å frakte 
massene til godkjent deponi ville avhjelpe utfordringer som er stilt 
fra lokale og overordnet myndigheter.  
 
Kommunen minnet om at det ved frakting av masser skal skje til 
godkjent massedeponi Kommunen minnet også om at all matjord 
skal brukes videre og at dette skal fraktes til et område som kan 
bruke denne jorden i videre produksjon. 
 
Det må foreligge dokumentasjon på dette til kommunen.   
 
Forslagstiller mente at bort kjøring av masser for byggetrinn 2, 3, 
og 4 var en grei løsning, men ønsket imidlertid bruke masser for 
byggetrinn 1 til å fylle ut, dandere/planere en del av grøntområdet 
(f_G1) øst innenfor reguleringsplanen.  
 
Kommunen mente dette bør kunne la seg utføre, ved at det 
foreligger en vurdering av dette fra NGI (Norges geologiske 
institutt).   
 

Konklusjoner: Forslagstiller tar kontakt med NGI og får en vurdering av mulighet 
for å bruke masser for trinn 1 til å dandere/planere ut del av (f_G1)  

Ansvarlig: Forslagstiller 
 
Sak 5: Slukkevann 
Saksopplysninger: Når det gjelder slukkevann mener forslagstiller dette vil avklares 

ved søknad om tiltak. Kommunen mener dette skal tas inn i 
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reguleringsbestemmelsene, dette ble ikke utdypende omtalt i 
møtet. 

Konklusjoner: Det bør tas inn en reguleringsbestemmelse som sier noe om 
tilgjengeligheten for slukkevann og tilknytningspunkter for 
brannvesen.  

Ansvarlig: Forslagstiller 
 
Sak 6:  
Saksopplysninger: Angående renovasjon ser man av høringsuttalelsene at ROAF har 

vært i kontakt med forslagstiller. Av avholdt møtet fremgår det at 
det ikke foreligger noen plan for renovasjon. Forslagstiller uttrykte 
at de i først omgang har vurdert nedsenkede dunker for byggetrinn 
1, men ved den senere utbyggingen (trinn 2, 3, og 4) vurderer en 
sugesystem. 
 
Kommunen mener dette i hovedsak virker greit, men at det skal 
foreligge en tydelig plan på hvordan dette er tenkt løst rent 
teknisk, slik at man har tydelige forhold om hva og hvordan dette 
skal skje.   
 

Konklusjoner: Det må utarbeides en plan for renovasjon som skal forlige 
kommunen før igangsettelse kan gis. 

Ansvarlig: Forslagstiller 
 
Sak 7: Konklusjon 
Saksopplysninger: Avslutningsvis ble det påpekt at dette var en foreløpig tilnærming 

til høringsinnspillene og kommunen vil gå nærmere i gjennom 
disse før saken legges fram for 2 gangsbehandling. 
Tiltakshaver ønsket en byggestart ca. 1. april 2018. 
På grunn av kommunens frister vil saken ble behandlet av 
kommunestyret 14. mars 2018. 
 
Kommunen oppfordret tiltakshaver til å starte arbeidet med 
rammesøknad slik at denne kunne behandles umiddelbart etter 14. 
mars 2018 og en byggestart kunne realiseres i april 2018. 

 
Gjerdrum, 16.01.2018 
 
 
 
Henning Hornnæss 
konsulent 
 


