
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjerdrum kommune - Ask sentrum – Skjønnhaugtunet, gbnr 39/2 og 39/20 - 
Offentlig ettersyn av detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Gjerdrum kommune av 17.10.2017. Fylkesmannen har i epost av 8.12.2017 
fått utsatt frist til 21.12.2017. Planområdet er avsatt til sentrumsformål, fremtidige, i 
kommuneplanen og til sentrums- og boligformål i områdereguleringsplanen.  
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Jordvern og føringer i regional plan for areal og transport  
Omdisponeringen av dyrka jord i planområdet ble ikke konsekvensutredet i kommuneplanen og 
heller ikke i områdereguleringsplanen. I kommuneplanen var kommunens begrunnelse at 
utbygging ikke skulle skje i denne kommuneplanperioden.  
 
Siden jordvernhensynet ikke ble vurdert for dette arealet i kommuneplanen og heller ikke ved 
områdereguleringen, bør planbeskrivelsen vise hvordan de ulike føringene i regional plan avveies 
sammen med jordvernhensynet, jf. også vårt forventningsbrev til kommunene. Fylkesmannens 
uttalelser av 1.12.2016 og 3.2.2017 er ikke med oversikten over merknader i planbeskrivelsen.  
 
Vi minner om at dyrka jord skal være i bruk til matproduksjon inntil utbygging faktisk skjer, 
ifølge jordloven. 
 
Planen ser ut til å følge opp kravene til god arealutnytting som gjelder for de tilfeller dyrka jord 
blir omdisponert til byggeformål. 
 
Bevaring av matjordressurser fra planområdet 
Det er viktig at det er innarbeidet en bestemmelse § 2.24 om jordvern som innebærer bevaring av 
matjordressurser ved å tilføre det til egnet jordbruksareal. I bestemmelsen bør begrepet dyrkbar 
jord, endres til dyrka og dyrkbar jord. Det er særlig dyrka jord som er berørt av byggeområdet.  
Areal som skal motta jordressursene inngår ikke i planområdet, og slike areal for mottak av 
masser må derfor avklares i egne prosesser etter jordloven og plan- og bygningsloven.  
 
For å sikre god dyrkingskvalitet på jordbruksareal som skal motta jordmasser, anbefaler vi at 
kommunen stiller krav til utarbeiding av en matjordplan med krav til håndtering av jordmasser 
med frister og krav til istandsetting av areal etter mottak av jordmasser, herunder krav til 
matjordlag, etablering av hydrotekniske tiltak med drensledninger og andre tiltak for å forebygge 
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erosjon og avrenning til vassdrag. Rapporter og veiledere med erfaringer fra slike prosjekter 
finnes på nett hos NIBIO. «Veileder til matjordplan» er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i 
Vestfold, og ligger på Vestfold fylkeskommunes nettsider. 
 
Vi minner om at samfunnssikkerhet, områdestabilitet og erosjonsforebygging må ivaretas ved all 
håndtering og plassering av masser. 
 
     * * * 
 
Overordnede føringer som for øvrig skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet 
opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under 
”plan og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Ingvaldsen Anette Søraas 
landbruksdirektør seniorrådgiver 
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