
GJERDRUM KOMMUNE 

 

VARSEL OM OPPSTART: «DETALJREGULERING AV KULSRUD – B4, GNR. 46 BNR. 8 

M.FL.» I GJERDRUM KOMMUNE 

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av 

planarbeidet. Tiltakshaver er Weenbo AS mens plankonsulent er siv. ing. Halvor Tangen.  

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bebyggelse på eiendommene gnr. 46 bnr. 
8, 283 og 466 som utgjør området B4 i gjeldende kommuneplan. På disse eiendommene 
forutsettes det oppført konsentrert småhusbebyggelse som leilighetsbygg, rekkehus, kjedete 
eneboliger e.l. med tilhørende anlegg. Gjerdrum kommunes eiendommer gnr. 46 bnr. 96 og 
280, henholdsvis tidligere kloakkrenseanlegg og lagerbygg, legges inn i for å avklare 
framtidig funksjon og reguleringsmessig formål.   
 
Kulsrudgutua med et mulig fortau inkludert et oppgradert kryss med Myragutua, inngår også 
i planen. 
 
Terrenget langs Kulsrudbekken i det aktuelle området er bratt, likeledes ravinen sørøst for 
byggeområdet. Det vil bli foretatt nye geotekniske undersøkelser og det forventes at 
stabilitetsforebyggende tiltak må foretas både for å sikre bestående bebyggelse og for å 
muliggjøre utbyggingen på gnr. 46 bnr. 8, 283 og 466. Et mulig stabiliserende tiltak er å 
legge Kulsrudbekken i rør med oppfylling i dalbunnen og i prinsippet foreta tilsvarende for 
ravinen i sør-øst. Det er derfor i denne varslingen tatt med arealer som hører inn under 
landbrukseiendommen gnr. 46 bnr. 10 og boligeiendommene gnr. 46 bnr. 4, 284, 248, 314 
og 453. For disse eiendommene vil ikke reguleringen endre dagens arealbruk/formål. Det 
understrekes at eventuelle tiltak som viser seg nødvendige etter de nye geotekniske 
undersøkelsene, blir vurdert og fastlagt i nært samråd med Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) og Gjerdrum kommune.     
 
Kartet nedenfor viser avgrensingen av den foreslåtte reguleringen med svart stiplet strek. 
 

 



 
Planområdet utgjør ca. 34 da.  
 
Utbyggingsavtale 
Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det 
aktuelle området mellom tiltakshaver og Gjerdrum kommune. 
 
Frist for merknader til varselet om oppstart av planarbeidet og varslingen av 

oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, er satt til 30. juni 2020. 

Merknader skal sendes:  

Som brev til siv. ing. Halvor Tangen, Erling Grønlands veg 2A, 2050 Jessheim eller pr. e-post 

til hot.siv@outlook.com   

Kopi av merknader kan sendes:  

Som brev til Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller pr. e-post til 

postmottak@gjerdrum.kommune.no  

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til siv. ing. Halvor Tangen, tlf. 975 23 

560, eller e-post hot.siv@outlook.com  

Materiale knyttet til varslingen kan også ses på Gjerdrum kommunes og Weenbo’s 

hjemmesider: www.gjerdrum.kommune.no og www.weenbo.no 
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