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Gjerdrum kommune - Detaljregulering for Skjønnhaugtunet - Uttalelse til offentlig ettersyn 
av planforslag 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 17. oktober 2017 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. 16 dekar og avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. 
Områdeplan for Ask sentrum, vedtatt 25. mars 2015, regulerer området til sentrumsformål, 
boligformål og grønnstruktur. Formålet med planen er å legge til rette for boligformål i form av 
blokkbebyggelse og kombinert formål bolig/forretning/kontor mot fv120. Planforslaget åpner for 
etablering av totalt 156 boliger. Det reguleres også noe grønnstruktur i øst. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 5. juli 2016 til varsel 
om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader til planforslaget:  
 
Parkering 
I henhold til reguleringsbestemmelsene skal det etableres 1 parkeringsplass per leilighet mindre 
enn 100 m2 og 1-2 parkeringsplasser per leilighet større enn 100 m². I tillegg skal det etableres 
maksimum 0,3 gjesteparkeringsplass per bolig. Planområdet ligger i Ask sentrum og har et godt 
kollektivtilbud. Vi viser til at detaljregulering for Askhøgda nylig ble vedtatt med en betraktelig 
lavere parkeringsnorm og anbefaler at parkeringsnormene reduseres.  
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst. 
 
Automatisk fredete og nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader 
knyttet til automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
 
Vannforvaltning 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen 
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forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i vassdragene iht. regional 
plan for vannforvaltning. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Bjarne Gaut 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
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