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Forslagstiller
HeksebergTerasseASved Kjell E. Tosterud
Bryggegata6
0250Oslo
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kjell@bt-eiendom.no

Deltakerefra forslagsstiller/tiltakshaver
Kjell E.Tosterud(BTeiendomAS)
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Thor Klippen
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3019 Drammen
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thor@arkitektkompaniet.as

Deltakerefra kommunen
Mona HeleneBalterud
LisaLyngmo

Berørerfølgendeeiendommerdirekte
82/20, 82/23, 82/28, 82/29, 82/36, 82/38, 82/39, 82/45, 83/242, 83/249.
Naboeiendommer
82/21, 82/41.
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2 Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet
Hekseberg Terrasse AS ønsker å omregulere Skoglyfjellet Sør, vest for eksisterende boligfelt på Heksebergåsen/
Vardefjellet. De vil legge til rette for 45 – 50 boenheter fordelt på ca. 35 rekkehus, med tilhørende adkomst og
uteoppholdsareal.
Gjeldene regulering tillater inntil 36 boenheter, og seks sekundærleiligheter. PNU har gitt tilslutning til oppstart av
omregulering dersom prosjektet holder seg innenfor eksisterende planområde og eksisterende reguleringsplans
begrensning av antall boenheter.
PNU vedtok 04.05.2017, sak 47/17, at:
«Sørum kommune gir ikke tilslutning til at Skoglyfjellet sør kan omreguleres slik at planområdet og antall
boenheter økes utover det gjeldende reguleringsplan legger opp til.
Sørum kommune gir tilslutning til at Skoglyfjellet sør kan omreguleres innenfor eksisterende planområde og
innenfor eksisterende reguleringsplans begrensning av antall boenheter».

Planområdet (beliggenhet, avgrensning ol.)
Planområdet er et gammelt hytteområde vest for eksisterende boligfelt på Heksebergåsen/Vardefjellet, og
består hovedsakelig av granskog med noen hytter spredt rundt i terrenget. Planområdet ligger ca. 250 m fra
kommunegrensen mot Skedsmo.

3 Planstatus
Plan
Kommunens planer
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Tilliggende reguleringsplaner
Andre planer/ vedtak
Rikspolitiske retningslinjer
Samordnet areal- og
transportplanlegging
Riks- og fylkesveger
Andre

Merknader
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til bolig. LNFR-formål
øst for planområdet.
Reguleringsplan med konsentrert småhusbebyggelse som formål.
Grenser til plan 126 og plan 074D, begge regulert til frittliggende
småhusbebyggelse.
Kommuneplanen ligger til behandling hos kommunestyret.

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015).
Området er utenfor vekstområdene i kommunen.
Adkomst via Fjellbovegen.
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4 Utredninger og analyser
Utredninger og analyser skal utføres for utbyggers regning av kvalifisert personell og skal innsendes
samtidig med endelig planforslag. ROS-analyse tilpasset det konkrete prosjektet skal alltid utføres.
Temaene nedenfor må redegjøres for.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Merknader

Grunnforhold - kvikkleire
Flomfare
Høyspent
Støy
Radon

Bygninger må bygges radonsikkert i henhold til teknisk forskrift.

Jernbane
Veg
Annen forurensing/ fare
Trafikksikkerhet

5 Viktige tema i planarbeidet
Følgende tema må belyses av forslagsstiller dersom det er relevant. På det nåværende tidspunkt er det ikke
mulig å avklare eksakt hvilke utredninger/vurderinger som utbygger må foreta. I løpet av planprosessen kan det
derfor bli stilt krav om ytterligere utredninger/vurderinger.
Merknader
Landskap/ natur
Terreng/ helning
Sol/ skygge
Landbruk
Grønnstruktur
Jord- og skogvern
Biologisk mangfold
Frilulftslivinteresser
Kulturlandskap
Bygningsmessige forhold
Fjernvirkning/ eksponering,
plassering av bygninger
Universell utforming
Boligtyper, antall boenheter og
utbyggingstakt
Gesims- og mønehøyde,
møneretning, takvinkel, taktype
Plassering av bebyggelse
Uteoppholdsareal og lekeplass
Renovasjon
Kulturminner/ vernede bygninger
Estetikk og byggeskikk
Utbyggingsrekkefølge
Økonomi
Trafikk
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Infrastruktur
Trafikkforhold
Parkeringsnormer

Gjeldende plan og kommuneplan. Området er bilbasert og det er viktig
at planen tar høyde for dette. Skisser som viser felles
gjeste-/utfartsparkering virker hensiktsmessig.

Parkeringskapasitet ved
kollektivknutepunkt (jernbane og
busstopp)

Foreløpige vurderinger
Rekkefølgebestemmelser

Infrastruktur, lek/grønt/herlighetsverdier.

Utbyggingsavtale

Må vurderes

Gjennomføringsavtale

Ja

5.1 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur skal vurderes og avklares med kommunalteknisk avdeling før planen legges frem
for politisk førstegangsbehandling.
Teknisk infrastruktur
frem til planområdet
Veger
Fortau, g-/s-veg
Vann
Spillvann
Overvann
Slokkevann
Veglys
Teknisk infrastruktur
i planområdet

Merknader
Adkomst via Fjellboveien.

Merknader
Vei for planområdet må anlegges. Felles kommunal vegnorm skal følges.

Veger

Fortau, g-/s-veg
Vann
Spillvann
Overvann
Slokkevann
Veglys
Trafikksikkerhetstiltak
Ladestasjon for El-bil

Det er i eksisterende kommuneplan lagt inn en beredskapsvei/busstrase
fra planområdet mot Vardåsen i Skedsmo kommune. Det er ønskelig
med en trase som videreføres på sikt. Planforslaget skal tilrettelegge for
at del av denne traseen reguleres og bygges forbi planområdet.
Langs samleveg.
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6 Planprosess
Krav til planmateriale er beskrevet i mal 09 kravspesifikasjon og veileder for reguleringsplaner.

6.1 Varsel om oppstart
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes til grunneiere, offentlige myndigheter
og andre berørte. Varslet skal minimum inneholde:




Hensikten med reguleringen
Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet og planavgrensning
Informasjon om planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes)

Saksbehandler leverer:




Liste over berørte parter
Nettsak på kommunens nettsider
Høringsuttalelse fra kommunens (innen høringsfristen gitt ved oppstartsvarselet)

7 Andre forhold
Kommunens vedtekter og retningslinjer skal følges.
Kommunale vedtekter og retningslinjer
VA-norm og vegnorm for Sørum kommune
Betalingsregulativ – Det skal betales gebyrer for å saksbehandle planforslaget, i henhold til gjeldende regulativ
på det tidspunktet komplett planforslag mottas.

Ev. andre forhold drøftet i møtet
Hekseberg Terrasse AS ønsker å legge veitrase noe lenger unna eksisterende bebyggelse, slik at traseen følger
naturlige formasjoner i området. Profilarbeid på ny trase skal sendes kommunen. Videre opplyser
Hekseberg at det vil være uproblematisk å forsyne området med strøm fra Hafslund.
Kommunen opplyser at varsel om oppstart er neste steg i prosessen.
Kommunen skal undersøke VA-kapasitet.

Det avtales at utbygger tar endringer i plankartet og øvrige saksdokumenter og eventuelle krav om
tilleggsutredninger etter høring av planforslaget.
Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av de
enkelte parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av
prosjekter, evt. endring av framdriften for prosjektet.
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