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Figur 1 og 2: Figur 1 viser utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner med rød planavgrensning for 

aktuell detaljregulering. Figur 2 viser også innsendt forslag for detaljregulering for felt B8-

B10, Brådalsfjellet 2. 

 

Vedlegg 

 

1 Planbeskrivelse Brådalsfjellet B8 - B10 rev 15.11.17 

2 Reguleringsbestemmelser sist revidert 15.11.17 

4 Plankart, sist revidert 08.09.17 

5 Midlertidig anleggsvei, datert 13.09.17 

6 Illustrasjonsplan, datert 17.12.15 

7 Mulighetsstudie BKS, datert 04.08.16 



8 Vurdering grunnforhold 18.01.16 

9 Brevrapport nr.1 geoteknisk vurdering, datert 16.11.17 

10 Møtereferat oppstartsmøte, datert 24.04.2015 

11 Varslingsbrev Brådalsfjellet Gjerdrum, datert  28.04.15.  

12 Merknader ved varsling, udatert 

13 Høringsuttalelser med rådmannens kommentar, udatert 

14 Høringsuttalelser - offentlig ettersyn, udatert 

 

Utrykte vedlegg:  

Innkomne merknader og innspill til sluttbehandlingen kommenteres i forslagstillers og 

rådmannens kommentarer som er vedlagt i saken. 

 

Forhold til utbyggingsavtaler: 

Reguleringsplanen for Brådalsfjellet 2 felt B8 – B10 innebærer et behov for utbyggingsavtale, 

og en avtale om infrastruktur bidrag.  Begge avtalene er signert av utbygger og Gjerdrum 

kommune og vil bli lagt ut på høring desember 2017 og fremmet til politisk behandling tidlig 

2018.  

Saken gjelder/sammendrag: 

Formannskapet vedtok, i sak 16/49, den 31.08.16 å legge forslag til detaljregulering for felt B8 - 

B10, Brådalsfjellet 2 ut til høring og offentlig ettersyn.  

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med reguleringsplan for 

Brådalsfjellet 2. Planforslaget viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse (ene- eller 

tomannsboliger) og et område på ca. 6 daa med tre delfelter for konsentrert 

småhusbebyggelse/leilighetsbygg. 

 

Høringsfristen for merknader og innspill var 07.11.2016. Det er kommet inn 19 høringsuttalelser 

til 1.gangsbehandlingen. Det kom ingen innsigelse fra overordnet myndighet i høringen.  

 

Alle merknader, innspill og saksdokumenter er vurdert og kommentert til sluttbehandlingen.  

 

Formannskapet har myndighet til å vedta utleggelse til offentlig ettersyn og høring. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling 

Basert på diskusjonen i kommunestyret foreslår rådmannen følgende tilleggspunkt: 

«Administrasjonen bes gå i dialog med forslagsstiller for å diskutere muligheten for ytterligere 

trafikksikkerhetstiltak.» 

 

Rådmannen orienterte om at administrasjonen har vært i kontakt med utbygger og fått bekreftet 

per mail at anleggsveien vil bli liggende til 80/90 prosent av det planlagte feltet er ferdig 

utbygget. Dette vil bli fulgt opp gjennom byggesaks prosessen. I avsnitt 7.5 i 

reguleringsbestemmelsene lyder: «Midlertidig anleggsvei skal etableres fra BSF4 til 

Brådalsvegen i øst. Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med godkjent teknisk plan, jf. § 2.2 og 

være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse for bolig innenfor felt BKS3, BFS4-7, BFS9 

og tomt 23, 24, 27, 28 i felt BFS3» 

 

Rådmannen anbefaler at følgende tillegg til denne § for å sikre at anleggsvegen ikke avvikles for 

tidlig – det er avklart med tiltakshaver og trenger ingen nye høring: 



 

Midlertidig anleggsvei som legges over golfbanen og tomt 38 og som skal knyttes til SKV2, kan 

ikke fjernes før min. 80 % av ovennevnte områder er utbygget. 

 

Representant Mads Sander (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

 

«I tråd med Fylkesmannens anbefalinger settes krav til parkering, omtalt under punkt 3.4 i 

reguleringsbestemmelsene, kun som maksimumsnormer. Det settes ingen minimumsnormer» 

Votering 

Representant M. Sanders forslag falt mot 1 stemme (MDG) 

Formannskapets innstilling med rådmannens endringer enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Brådalsfjellet 2 felt 

B8 – B10, planID 201601 datert den 07.03.16 sist revidert 18.09.17, og plankart datert 07.03.16 

sist revidert 08.09.17 med følgende endringer fra 1 gangs behandling (tilføyelser i kursiv, 

sletting gjennomstreket): 

 

Tas inn i reguleringsbestemmelse §7 Rekkefølgekrav (pbl§ 12-7, nr. 10) 

 

Rundkjøring i krysset fv.427 x Brådalsveien må være etablert i henhold til byggeplan godkjent 

av Statens vegvesen før det kan gis igangsettelsestillatelse for mer enn 25 nye boenheter med 

adkomst via Ulvestufaret og o_SKV9.  

 

Endringer av reguleringsbestemmelser fra 1 gangs behandling. 

 

 Reguleringsbestemmelse 2.4 Støy, endres. 

 

Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

Miljøverndepartementets T1442 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging». 

 

Endring: Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

tabell 3 i Miljøverndepartementets T-1442/2016 «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen» 

 

 Reguleringsbestemmelse 3.5.1 endres. 

 

Eventuelle forstøtningsmurer og/eller fyllinger i terrengsprang skal ferdigstilles samtidig med 

bebyggelsen. Støttemurer tillates kun oppført i naturstein og med maksimum høyde på 1,5 meter 

over eksisterende terreng. For fyllinger gjelder at disse skal være overdekket med vekstmasser 

og tilrettelagt for vegetasjonsetablering. 

 

Administrasjonen bes gå i dialog med forslagsstiller for å diskutere muligheten for ytterligere 

trafikksikkerhetstiltak 

 

 

 



Saksprotokoll i Formannskapet - 06.12.2017  

Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Brådalsfjellet 2 felt 

B8 – B10, planID 201601 datert den 07.03.16 sist revidert 18.09.17, og plankart datert 07.03.16 

sist revidert 08.09.17 med følgende endringer fra 1 gangs behandling (tilføyelser i kursiv, 

sletting gjennomstreket): 

 

Tas inn i reguleringsbestemmelse §7 Rekkefølgekrav (pbl§ 12-7, nr. 10) 

 

Rundkjøring i krysset fv.427 x Brådalsveien må være etablert i henhold til byggeplan godkjent 

av Statens vegvesen før det kan gis igangsettelsestillatelse for mer enn 25 nye boenheter med 

adkomst via Ulvestufaret og o_SKV9.  

 

Endringer av reguleringsbestemmelser fra 1 gangs behandling. 

 

 Reguleringsbestemmelse 2.4 Støy, endres. 

 

Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

Miljøverndepartementets T1442 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging». 

 

Endring: Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

tabell 3 i Miljøverndepartementets T-1442/2016 «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen» 

 

 Reguleringsbestemmelse 3.5.1 endres. 

 

Eventuelle forstøtningsmurer og/eller fyllinger i terrengsprang skal ferdigstilles samtidig med 

bebyggelsen. Støttemurer tillates kun oppført i naturstein og med maksimum høyde på 1,5 meter 

over eksisterende terreng. For fyllinger gjelder at disse skal være overdekket med vekstmasser 

og tilrettelagt for vegetasjonsetablering. 

 

 

 

 

 

Kommunestyret har myndighet til å vedta reguleringsplaner. 

Rådmannens forslag til innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Brådalsfjellet 2 felt 

B8 – B10, planID 201601 datert den 07.03.16 sist revidert 18.09.17, og plankart datert 07.03.16 

sist revidert 08.09.17 med følgende endringer fra 1 gangs behandling (tilføyelser i kursiv, 

sletting gjennomstreket): 

 

Tas inn i reguleringsbestemmelse §7 Rekkefølgekrav (pbl§ 12-7, nr. 10) 

 



Rundkjøring i krysset fv.427 x Brådalsveien må være etablert i henhold til byggeplan godkjent 

av Statens vegvesen før det kan gis igangsettelsestillatelse for mer enn 25 nye boenheter med 

adkomst via Ulvestufaret og o_SKV9.  

 

Endringer av reguleringsbestemmelser fra 1 gangs behandling. 

 

 Reguleringsbestemmelse 2.4 Støy, endres. 

 

Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

Miljøverndepartementets T1442 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging». 

 

Endring: Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i 

tabell 3 i Miljøverndepartementets T-1442/2016 «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen» 

 

 Reguleringsbestemmelse 3.5.1 endres. 

 

Eventuelle forstøtningsmurer og/eller fyllinger i terrengsprang skal ferdigstilles samtidig med 

bebyggelsen. Støttemurer tillates kun oppført i naturstein og med maksimum høyde på 1,5 meter 

over eksisterende terreng. For fyllinger gjelder at disse skal være overdekket med vekstmasser 

og tilrettelagt for vegetasjonsetablering. 

 

 

 

 

Rådmannen i Gjerdrum 

 

 

Frits Eriksen  

  



Innledning:  

Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling med planstatus, faktagrunnlag og planbeskrivelse ligger 

som vedlegg til dette saksfremlegget som en del av planforslaget. Rådmannen henviser til dette 

for utfyllende vurderinger og beskrivelser av planforslaget og konsekvenser. 

 

Saksfremlegget til 2.gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne 

merknader/innsigelser, forslag til løsninger og videre behandling. 

 

Kortversjon fra 1.gangsbehandling 

Kommunen har mottatt revidert forslag til Detaljregulering for felt B8-B10, Brådalsfjellet til ny 

førstegangsbehandling. Ved behandling i Formannskapet 08.06.2016 ble saken trukket 

på bakgrunn av punktene under fra vedtak 08.06.16: 

 

Fra vedtak 08.06.2016 

«Forslag til detaljregulering for felt B8-B10, Brådalsfjellet 2, med revidert plankart og 

reviderte 

bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. Plan- og bygningsloven §§ 

12-10 og 12-11 når følgende er rettet på plankart/ innarbeidet i reguleringsbestemmelsene: 

 Felt BKS1 er tatt ut av plankartet. 

 Byggegrenser er lagt minimum 4 m fra planområdets naboeiendommer, lekeplass, turdrag 

og 

friområde. 

 Utforming av kryss Ulvestufaret x Brådalssvingen er kvalitetssikret og formålene riktig 

avgrenset. 

 Bestemmelse om energikrav som framgår av saksutredningen. 

 Bestemmelse for felt BE (trafo). 

 Bestemmelse om at møneretning og fasader skal følge terrenget og gå langsmed tilstøtende 

veg. 

 Bestemmelse med krav om maks gangavstand på 250 m til regulert lekeplass for 

enkelttomter som åpner opp for tomannsbolig. 

 Bestemmelse som sikrer universell utforming på minimum 50 % av boenhetene.» 

 

Vedtak 08.06.16 slutt. 

 

Denne detaljreguleringen utfyller reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 29.09.2004, med 

mindre endring vedtatt i 2015. Tidligere er det vedtatt fire bebyggelsesplaner og én 

detaljregulering for øvrige arealer i denne reguleringsplanen. 

 

Innsendt planforslag viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse (ene- eller 

tomannsboliger) og et område med tre delfelter for konsentrert småhusbebyggelse/ 

leilighetsbygg. 

 

Rettslig grunnlag 

Plan- og bygningslovens:   

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag  

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplaner. 

 

Politisk behandling 

Detaljregulering for Brådalsfjellet 2 felt B8 – B10, planID 201601, ble 1.gangsbehandlet i 

formannskapet 31.08.2016, sak 16/49 



 

Følgende vedtak ble fattet: 

«Før andregangsbehandling/ sluttbehandling av detaljreguleringen stilles det krav om 

oppmåling av eiendomsgrenser mellom: 

gnr. 37, bnr. 86/ planområdet og gnr. 37, bnr. 1. 

gnr. 37, bnr. 86/ planområde og gnr. 37, bnr. 5. 

gnr. 37, bnr. 86/ planområde og gnr. 37, bnr. 8. 

 

Detaljreguleringsplanen må endres slik at den er i samsvar med oppmålte eiendomsgrenser.» 

 

Oppfølging av vedtak: 

Det ble utført oppmålingsforretning den 19.05.2017. 

 

Offentlig ettersyn: 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.16 til 07.11.16 

 

Uttalelser til offentlig ettersyn med rådmannens kommentarer: 

Uttalelser til offentlig ettersyn er kommentert av rådmannen - se eget vedlegg for dette. 

 

Rådmannens vurderinger 

Rådmannen har gått gjennom saken etter 1.gangsbehandling og vurder at de endringer som er 

gjort i planen i forhold til reguleringsbestemmelsene er nødvendig for å få en god arealutnyttelse 

og forutsigbarhet i planen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Planforslaget er med på å realisere gjennomføringen av reguleringsplan for Brådalsfjellet 2 og 

sikrer at utbyggingsavtalen følges opp.  

 

Utbyggingsavtale mellom Gjerdrum kommune og Ask Brodal AS samt avtale om overføring av 

rett til justering av merverdiavgift vil bli lagt fram for kommunestyret som egen sak etter vedtak 

av denne reguleringsplanen. 

 

Nye veger vil kommunen overta er o_SKV1 (260 m) og o_SKV9 – Ulvestufaret (185 m). 

 

Konklusjon: 

Planen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling. 

 

Særutskrift sendes: 

Planforslaget varsles vedtatt ved kunngjøring og sendes til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere og andre parter. Planforslaget vil bli offentligjort på kommunens nettside. I tillegg vil 

det bli kunngjort i Romerikes Blad. 

 


