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Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for 

Skjønnhaugstunet gbnr. 39/2, 20 mfl. ved fv. 120, Gjerdrum kommune 

Vi viser til oversendelsen datert 17.10.2017. 

 

Planforslaget omfatter felt 22/S1 og felt 26/B1 samt deler av felt 21/S2 og felt 25/B2 i 

områdereguleringsplanen for Ask som ble vedtatt i 2015.  

 

Planens formål er å tilrettelegge for bolig- og næringsformål i form av blokkbebyggelse, 

forretning og kontor. Planforslaget opplyses å omfatte 156 boenheter fordelt på fire bygg. 

Det legges opp til trinnvis årlig utbygging, der det østlige bygget planlegges oppført først.   

Planområdet har atkomst fra fv. 120. 

 

Detaljplan/teknisk plan for del av fv. 120 og del av fv. 428 som inngår i 

områdereguleringsplanen for Ask 

Ovennevnte plan er ikke endelig avklart og derfor ikke godkjent ennå. Men det framgår at 

det legges opp til å få planen godkjent i løpet av 2017.   

 

Rekkefølgebestemmelser 

Etterfølgende byggeplan for fv. 120 og fv. 428 må også godkjennes av Statens vegvesen og 

dette må skje før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak i form av bolig- og/eller 

næringsformål innenfor planområdet. Vi ber om dette skrives som en egen paragraf under  

§ 6 «Rekkefølgebestemmelser».    

 

I bestemmelse § 6.7 «Infrastruktur», står det følgende; «Før det gis rammetillatelse på 

bygningsdel innenfor planområdet skal enten KV1-5, S1-S2, TD1-2 og P1 i områdeplanen 

for Ask sentrum være etablert, eller utbyggingsavtale inngått hvor det fremkommer at 

kostnadsbidrag for deler av tiltaket er sikret.»  
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Vi mener at bestemmelsen gjerne kan skrives tydeligere, der det framgår at S1 er  

fv. 120, S2 er fv.428, Kv1, 2 og 3 er forlengelsen av Nystuslia inkludert regulert rundkjøring i 

krysset med fv. 427, Kv 4 er tverrforbindelsen mot sentrum og Kv 5 er fv. 427 – 

Brådalsgutua, TD1 og 2 er turdrag og P1 er planlagt park i sentrum.  

Vi er ikke helt overbevist om at bestemmelsen ivaretar gjennomføring av planlagte tiltak, jf. 

områdereguleringsplanen for Ask. Vi ber derfor om at kommunen vurderer formuleringen av 

bestemmelsen pånytt. 

 

Vi mener at alle bestemmelsene under § 6 «Rekkefølgebestemmelser», må knyttes til 

igangsettingstillatelse for å sikre iverksettelse av tiltakene vist i områdeplanen til rett tid.     

Vi ber derfor om at bestemmelsens underpunkter endres i samsvar med dette.     

 

Parkering 

I forbindelse med områdereguleringsplanen for Ask har kommunen utarbeidet en 

parkeringsnorm for planområdet. Planforslaget oppfattes å legge til rette for en god del  

parkeringsplasser. Det er uklart om dette er i samsvar med kommunens parkeringsnorm for 

dette området. Vi ber om at dette belyses. 

 

Vi viser for øvrig til Fylkesmannens parkeringspolicy fra 2014, der det framgår at Ask 

defineres type II – lokalitet. Vi forutsetter at antallet parkeringsplasser i dette området 

harmonerer med Fylkesmannens parkeringspolicy utfra definert lokalitet. Vi ber derfor om at 

det redegjøres for dette.      

 

Atkomst 

Det framgår at planforslaget får atkomst fra fv. 120 i krysset med SKV16. Vi forutsetter at 

utforming av krysset med regulert frisiktsone blir i samsvar med det som er regulert i 

områdereguleringsplanen for Ask og slik som det detaljuttegnes i detaljplan/teknisk plan for 

fv. 120.         

 

Støy  

Statens vegvesens støysonekartlegging viser at rød støysone omfatter en sone på omtrent  

20 meter målt fra senterlinjen fv. 120 gjennom planforslaget og at gul støysone omfatter en 

sone på omtrent 60 meter målt fra senterlinjen fv. 120 gjennom planforslaget.  

 

Vi minner om områdereguleringsplanens bestemmelse om at støyretninslinjen T-1442 skal 

oppfylles for planområdet.  

 

Det er åpenbart behov for avbøtende tiltak ii forhold til støy i forbindelse med oppføring av 

ny boligbebyggelse innenfor dette planområdet. Vi forutsetter at krav om iverksetting av 

støytiltak knyttes til igangsettingstillatelse for bygging av nye boenheter innenfor detalj-

reguleringsplanområdet.   
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Rekkefølge for utbygging 

Vi noterer at det legges opp til etappevis utbygging. Det kan gjerne gis en nærmere 

beskrivelse av planlagt rekkefølge og ev. krav som må oppfylles utover at østre bygg 

planlegges oppført først.   

 

Oppsummering 

Statens vegvesen ber om at våre kommentarer knyttet til bestemmelse  

§ 6 «Rekkefølgebestemmelser» innarbeides i planforslaget.  

Vi forutsetter derfor at kommunen følger opp dette.  

 

Vi ber om beskjed dersom kommunen likevel ikke ønsker å ta våre kommentarer til følge. 

 

Vegavdeling, Akershus, Planseksjonen  

Med hilsen 

 

 

Arne Kolstadbråten 

fagkoordinator  Tone Steinheim  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

 


