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11 AAnnssvvaarrlliiggee  
 

 
Fagkyndig 

Firma: 
Arealtek AS 

 

Adresse: Elvarheimgata 10B, 
2408 Elverum 

 

Org.nr:  
927 269 287 

 

Kontaktperson:  
Henri Auer 

 

E-post:  
hea@envidan.no 

 

Telefon:  
45 91 98 53 

 

 
Forslagsstiller 

Firma:  
Gentas Eiendomsinvest II AS 

 

Adresse:  
Asbjørn Dørumsgards veg 33, 
2008 Fjerdingby 

 

Org.nr.: 
917 582 580 

 

Kontaktperson: 
Glenn Sundhagen 

 

E-post:  
glenn.sundhagen@gmail.com 

 

Telefon:  
93 26 53 36 

 

Hjemmelshaver Navn: 
Gentas Eiendomsinvest II AS 

 

E-post / Telefon 
glenn.sundhagen@gmail.com 
/ 93 26 53 36 

 

 

Fakturaadresse for plansaksgebyr:  

Gentas Eiendomsinvest II AS 
Org.nr.: 917 582 580 
Asbjørn Dørumsgards veg 33, 2008 Fjerdingby 
E-post: glenn.sundhagen@gmail.com 

 

 

 

l Ansvarlige

Fagkyndig
Firma:
AreaItek AS
Adresse: Elvarheimgata 10B,
2408 Elverum
Org.nr:
927 269 287
Kontaktperson:
Henri Auer
E-post:
hea@envidan.no
Telefon:
45 9198 53

Forslagsstiller
Firma:
Gentas Eiendomsinvest II AS
Adresse:
Asbjørn Dørumsgards veg 33,
2008 Fjerdingby
Org.nr.:
917 582 580
Kontaktperson:
Glenn Sundhagen
E-post:
glenn.sundhagen@gmail.com
Telefon:
93 26 53 36

Hjemmelshaver Navn:
Gentas Eiendomsinvest II AS
E-post/ Telefon
glenn.sundhagen@gmail.com
J93 26 53 36

Fakturaadresse for plansaksgebyr:

Gentas Eiendomsinvest II AS
Org.nr.: 917 582 580
Asbjørn Dørumsgards veg 33, 2008 Fjerdingby
E-post: glenn.sundhagen@gmail.com
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22 BBaakkggrruunnnn    
22..11 FFoorrmmåålleett  mmeedd  ppllaanneenn  
Formålet er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen gnr/bnr: 43/2 med eneboliger, 
tomannsboliger og/eller kjedede eneboliger, med tilhørende teknisk infrastruktur og grøntområder.  

22..22 PPllaannoommrrååddeett  
Eiendommen som ønskes regulert er på ca. 4,6 daa. Planområdet ligger i et område kalt Stubberud. 
Området er bestående av eksisterende boliger. Nord og sør for planområdet er det 
næringsvirksomhet. Øst for planområdet er det et større boligområde. 

 
Figur 1. Planområdet beliggenhet 

 

Foreløpig planavgrensning følger eiendomsgrenser til vest, sør og øst. Nord blir avgrensningen mot 
eksisterende terreng som er mulig for bebyggelse/opphold. Planavgrensningen avklares nærmere 
ved oppstartsmøte. 

2 Bakgrunn
2.1 Formålet med planen
Formålet er å tilrettelegge for fortetting av eiendommen gnr/bnr: 43/2 med eneboliger,
tomannsboliger og/eller kjedede eneboliger, med tilhørende teknisk infrastruktur og grøntområder.

2.2 Planområdet
Eiendommen som ønskes regulert er på ca. 4,6 daa. Planområdet ligger i et område kalt Stubberud.
Området er bestående av eksisterende boliger. Nord og sør for planområdet er det
næringsvirksomhet. Øst for planområdet er det et større boligområde.

•·• Valstad
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Figur l. Planområdet beliggenhet

Foreløpig planavgrensning følger eiendomsgrenser ti l vest, sør og øst. Nord blir avgrensningen mot
eksisterende terreng som er mulig for bebyggelse/opphold. Planavgrensningen avklares nærmere
ved oppstartsmøte.



 
Figur 2. Foreløpig planavgrensning 

 
Figur 3. Flyfoto, dagens situasjon 

Det er tidligere blitt søkt om tiltak med 8 eneboliger på eiendommen. Saken ble trukket ettersom 
det ville bli krav om detaljregulering. Deretter ble det søkt om 6 eneboliger, som også ble trukket. 
Området skal fortettes med kvalitet og antallet boenheter innenfor planområdet avklares under 
planprosessen. 
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Figur 2. Foreløpig planavgrensning

Figur 3. Flyfoto, dagens situasjon

Det er tidligere blitt søkt om tiltak med 8 eneboliger på eiendommen. Saken ble trukket ettersom
det ville bli krav om detaljregulering. Deretter ble det søkt om 6 eneboliger, som også ble trukket.
Området skal fortettes med kvalitet og antallet boenheter innenfor planområdet avklares under
planprosessen.



33 PPllaannøønnsskkeett  
33..11 ØØnnsskkeett  bbeebbyyggggeellssee,,  aannlleegggg  oogg  aannddrree  ttiillttaakk  
Det ønskes regulert for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse, i form av eneboliger, 
tomannsboliger, kjedete eneboliger og rekkehus. Det skal tilrettelegges for interne veger og 
bestemmelser for uteoppholdsarealer. Adkomst er tiltenkt fra Stubberudkroken.  

 

33..22 UUttbbyyggggiinnggssvvoolluumm  oogg  bbyyggggeehhøøyyddeerr  
Mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 8 meter. 

 

33..33 FFuunnkkssjjoonneellll  oogg  mmiilljjøømmeessssiigg  kkvvaalliitteett  
Planlagte bebyggelse harmoniserer med eksisterende boliger innenfor området Stubberud. Det er 
ønskelig å bygge boliger med et moderne uttrykk. Kommuneplanen skal følges opp med hensyn til 
parkeringskrav og uteoppholdsarealer; både private og felles. 

44 PPllaannssttaattuuss  oogg  fføørriinnggeerr  
44..11 FFoorrhhoollddeett  ttiill  kkoommmmuunneeppllaanneenn  
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Over eiendommen (og nærområdet 
for øvrig) er det i kommuneplan innregulert en hensynssone for «Flom i bekker med årssikker 
vannføring, H320_4». Innenfor deler av området er det en faresone H310_5, «Ras- og skredfare».  

3 Planønsket
3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det ønskes regulert for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse, i form av eneboliger,
tomannsboliger, kjedete eneboliger og rekkehus. Det skal tilrettelegges for interne veger og
bestemmelser for uteoppholdsarealer. Adkomst er tiltenkt fra Stubberudkroken.

3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder
Mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 8 meter.

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet
Planlagte bebyggelse harmoniserer med eksisterende boliger innenfor området Stubberud. Det er
ønskelig å bygge boliger med et moderne uttrykk. Kommuneplanen skal følges opp med hensyn ti l
parkeringskrav og uteoppholdsarealer; både private og felles.

4 Planstatus og føringer
4.1 Forholdet t i l kommuneplanen
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt t i l boligformål. Over eiendommen (og nærområdet
for øvrig) er det i kommuneplan innregulert en hensynssone for «Flom i bekker med årssikker
vannføring, H320_4». Innenfor deler av området er det en faresone H310_5, «Ras- og skredfare».



 
Figur 4. Kommuneplanens arealdel 

 

44..22 FFoorrhhoollddeett  ttiill  ggjjeellddeennddee  rreegguulleerriinnggssppllaanneerr,,  rreettnniinnggsslliinnjjeerr  oogg  ppååggååeennddee  ppllaannaarrbbeeiidd  
Planområdet er regulert i reguleringsplan for Jogstad gnr 43, bnr1 og 3 m.fl. plan-ID: 261, vedtatt 
30.08.1993. Der området er avsatt til boliger, TU = 25%, maks 2 etasjer.  
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Figur 4. Kommuneplanens arealdel

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid
Planområdet er regulert i reguleringsplan for Jagstad gnr 43, bnrl og 3 m.fl. plan-ID: 261, vedtatt
30.08.1993. Der området er avsatt til boliger, TU= 25%, maks 2 etasjer.



  
Figur 5. Gjeldende reguleringsplan 

44..33 FFoorrhhoollddeett  ttiill  RReeggiioonnaall  ppllaann  ffoorr  aarreeaall  oogg  ttrraannssppoorrtt  ii  OOsslloo  oogg  AAkkeerrsshhuuss    
Det skal tilrettelegges for god fortetting og høy arealutnyttelse av området. Området er del av et 
boligområde og reguleringen vil være i tråd med målene i regional plan om mindre spredt vekst i 
Akershus. 

44..44 FFoorrhhoollddeett  ttiill  eevvtt..  aannddrree  rreeggiioonnaallee  eelllleerr  ssttaattlliiggee  fføørriinnggeerr  
Statlige planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette 
for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

55 TTiillttaakkeettss  vviirrkknniinngg  ppåå,,  oogg  ttiillppaassnniinngg  ttiill,,  llaannddsskkaapp  oogg  oommggiivveellsseerr  
Landskap 
Området består av eksisterende boligområde. Nord og sør for planområdet er det næringsbygg med 
store volumer på byggene. Øst for planområdet er det eksisterende boligområde. Plannområdet 
grenses av riksvegen i nord og fylkesvegen i sør. Terrenget heller fra sør til nord.  

Friluftsliv 
Det er ikke kjent at en utbygging vil få negative konsekvenser for friluftslivet. Det er ikke etablerte 
turstier gjennom området. 

 

Figur 5. Gjeldende reguleringsplan

4.3 Forholdet t i l Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Det skal tilrettelegges for god fortetting og høy arealutnyttelse av området. Området er del av et
boligområde og reguleringen vil være i tråd med målene i regional plan om mindre spredt vekst i
Akershus.

4.4 Forholdet t i l evt. andre regionale eller statlige føringer
Statlige planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
Ambisjonen er å bidra ti l mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra ti l å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge ti l rette
for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

5 Tiltaketsvirkning på, ogtilpasning til, landskap ogomgivelser
Landskap
Området består av eksisterende boligområde. Nord og sør for planområdet er det næringsbygg med
store volumer på byggene. Øst for planområdet er det eksisterende boligområde. Plannområdet
grenses av riksvegen i nord og fylkesvegen i sør. Terrenget heller fra sør ti l nord.

Friluftsliv
Det er ikke kjent at en utbygging vil få negative konsekvenser for friluftslivet. Det er ikke etablerte
turstier gjennom området.



Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området. 

Naturmangfold 
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsinteresse eller verdifulle naturtyper innenfor området. 
Deler av grøntområde nord for planområde er registrert som en del av Nitelva, «Viktig bekkedrag». 

Landbruk 
Deler av sørsiden på eiendommen vist som dyrka jord, området har aldri vært dyrket. Det er en hage 
tilhørende eiendommen.  

66 SSaammffuunnnnssssiikkkkeerrhheett  
Overvann og flom 
Overvann skal håndteres på egen grunn. Området ligger utenfor flomsoner og aktsomhetsområde 
for flom. Planområdet ligger innenfor hensynssone for «Flom i bekker med årssikker vannføring, 
H320_4». Det er gitt dispensasjon fra hensynssone tidligere i sak «BYGG-20/01046-7» 

Ras- og skredfare – grunnforhold 
Planområdet ligger delvis innenfor faresone for ras- og skredfare i kommuneplanen. VSO-Consulting 
i samarbeid med Romerike Grunnboring har utført grunnundersøkelser på tomten. Det ble ikke 
funnet kvikkleire på tomten.  

Støy 
Planområdet berøres av støysoner. Det har blitt laget støyvurderinger for planområdet. Som 
konkluderer med at støynivået er tilfredsstillende,  

Trafikksikkerhet 
Planområdet har adkomst fra Jogstadveien og videre ut på fylkesveg 1496 Trondheimsveien. Det er 
ikke registrert trafikkulykker ved krysset Stubberudkroken/Jogstadveien. Det er langsgående gang- 
og sykkelveg langs Jogstadveien. 

77 KKrraavv  ttiill  ppllaannpprrooggrraamm  oogg  kkoonnsseekkvveennssuuttrreeddnniinngg  
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og det er derved foretatt en overordnet 
vurdering av tiltaket, plassering og hvorvidt tiltaket kan medføre uheldige konsekvenser for miljø og 
samfunn. Planforslaget er også i tråd med gjeldende reguleringsplan og statlige/regionale 
retningslinjer for fortetting i sentrumsnære områder. 

Det er vurdert at planforslaget ikke trenger konsekvensutredning. 

Vurderingen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved 
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 
Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen og i den 
videre planprosessen. 

88 PPllaannpprroosseessss  oogg  mmeeddvviirrkknniinngg  
88..11 BBeerrøørrttee  ooffffeennttlliiggee  oorrggaanneerr  oogg  aannddrree  iinntteerreesssseerrttee  aakkttøørreerr  
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, NVE og i tillegg er grunneiere og nærmeste 
naboer særlig berørt av saken.   

Kulturminner og kulturmiljøer
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området.

Naturmangfold
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsinteresse eller verdifulle naturtyper innenfor området.
Deler av grøntområde nord for planområde er registrert som en del av Nitelva, «Viktig bekkedrag».

Landbruk
Deler av sørsiden på eiendommen vist som dyrka jord, området har aldri vært dyrket. Det er en hage
tilhørende eiendommen.

6 Samfunnssikkerhet
Overvann og flom
Overvann skal håndteres på egen grunn. Området ligger utenfor flomsoner og aktsomhetsområde
for flom. Planområdet ligger innenfor hensynssone for «Flom i bekker med årssikker vannføring,
H320_4». Det er gitt dispensasjon fra hensynssone tidligere i sak «BYGG-20/01046-7»

Ras- og skredfare - grunnforhold
Planområdet ligger delvis innenfor faresone for ras- og skredfare i kommuneplanen. VSO-Consulting
i samarbeid med Romerike Grunnboring har utført grunnundersøkelser på tomten. Det ble ikke
funnet kvikkleire på tomten.

Støy
Planområdet berøres av støysoner. Det har blitt laget støyvurderinger for planområdet. Som
konkluderer med at støynivået er tilfredsstillende,

Trafikksikkerhet
Planområdet har adkomst fra Jagstadveien og videre ut på fylkesveg 1496 Trondheimsveien. Det er
ikke registrert trafikkulykker ved krysset Stubberudkroken/Jogstadveien. Det er langsgående gang-
og sykkelveg langs Jagstadveien.

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og det er derved foretatt en overordnet
vurdering av tiltaket, plassering og hvorvidt tiltaket kan medføre uheldige konsekvenser for miljø og
samfunn. Planforslaget er også i tråd med gjeldende reguleringsplan og statlige/regionale
retningslinjer for fortetting i sentrumsnære områder.

Det er vurdert at planforslaget ikke trenger konsekvensutredning.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning.
Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen og i den
videre planprosessen.

8 Planprosess og medvirkning
8.1 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, NVE og i tillegg er grunneiere og nærmeste
naboer særlig berørt av saken.



88..22 MMeeddvviirrkknniinngg  
Det legges opp til minimumskravet for medvirkning i henhold til plan- og bygningsloven. Etter varsel 
om oppstart eller offentlig ettersyn kan det være behov for infomøter eller medvirkningsmøter. 
Dette skal vurderes underveis i prosessen.  

 
Figur 6. Forslag til varslingsområde 

88..33 FFrreemmddrriifftt  
Forslagsstiller ønsker oppstartsmøte så raskt som mulig. 1.gangsbehandling av reguleringsplanen før 
jul 2022.  

8.2 Medvirkning
Det legges opp t i l minimumskravet for medvirkning i henhold ti l plan- og bygningsloven. Etter varsel
om oppstart eller offentlig ettersyn kan det være behov for infomøter eller medvirkningsmøter.
Dette skal vurderes underveis i prosessen.
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Figur 6. Forslag til varslingsområde

8.3 Fremdrift
Forslagsstiller ønsker oppstartsmøte så raskt som mulig. l.gangsbehandling av reguleringsplanen før
jul 2022.


