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  Klassering:   
Arkivsak: 
Saksbehandler: 

12-5-03 
06/1535/102 
Ivar Vestervik 

         

 
  
  
Utvalg Saksnummer Møtedato 

Teknisk utvalg 082/14 03.09.2014 

Kommunestyret 074/14 17.09.2014 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar sentrum vest - nytt vedtak 
 
Vedlegg: 

 
1. Plankart 
2. Bestemmelser 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Øvrige dokumenter i saken 
 
Tidligere behandlinger: 
 

1. Planutvalget 18.06.2007, sak 55/07 
2. Teknisk utvalg 10.11.2011, sak 8/11 
3. Eldrerådet 03.12.2013, sak 52/13 
4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.2013, sak 69/13 
5. Teknisk utvalg 04.12.2013, sak 115/13 
6. Kommunestyret 18.12.2013, sak 106/13 

 
Sammendrag: 
 
Som følge av at reguleringsplanen ikke ble korrekt rettet i henhold til innsigelse etter offentlig 
ettersyn, har reguleringsplanen blitt korrigert og fremmes nå for nytt vedtak. 
 
Rådmannen anbefaler reguleringsplanen vedtas. 
 
Saksopplysninger: 
 
Da planen lå ute til offentlig ettersyn hadde jernbaneverket innsigelse til planforslaget 
vedrørende avstand mellom jernbanespor og byggegrense for ny bebyggelse.  
 
For private planforslag er det ved eventuelle innsigelser vanlig praksis at det er forslagsstiller 
som blir bedt om å endre planforslaget for å imøtekomme innsigelsen. 
 
Forslagsstiller utførte de nødvendige justeringene og oversendte dette til kommunen 
22.08.2013, som 29.08.2013 sendte dette videre til Jernbaneverket med anmodning om at 
innsigelsen ble trukket. 
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På bakgrunn av de opplysningene som ble gitt i oversendelsen trakk Jernbaneverket 
innsigelsen 23.09.2013. 
 
Reguleringsplanen ble så vedtatt av kommunestyret i møte 18.12.2013, som sak 106/13. 
 
Etter at reguleringsplanen ble vedtatt og berørte parter hadde fått oversendt vedtaket med 
plankart og bestemmelser, oppdaget Jernbaneverket at plankartet ikke var oppdatert slik det 
skulle ha vært og opprettholdt derfor innsigelsen. Dette ble meddelt i brev datert 07.02.2014. 
 
Det viste seg at forslagsstiller ikke hadde endret plankartet slik de skulle og slik de beskrev 
at de hadde gjort. Da dette kun dreier seg om noen få millimetere på kartet (målestokk 
1:1000), ble ikke dette fanget opp før. 
 
Forslagsstiller ble derfor bedt om å oppdatere kartet på nytt. Dette ble mottatt her 12.06.2014 
og oversendt Jernbaneverket 25.06.2014. 
 
På bakgrunn av dette har Jernbaneverket i brev datert 07.08.2014  trukket innsigelsen. 
 
Endringer: 
Endringene i plankartet består i at avstanden til bebyggelsen er henholdsvis 15 og 20 meter 
for bebyggelse under og over kote +165. I det plankartet som ble fremmet for vedtak 
18.12.2013, var avstanden for bebyggesle under kote +165 ned i 12 meter på det minste, 
mens Jernbaneverket forutsatte at avstanden skulle være minst 15 meter. 
 
Det ble med det samme gjort en justering av fortaus- og kjøreareal i Haneborgveien lengst 
vest i planområdet. Dette er av mindre praktisk betydning. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas med nevnte endringer. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar 
Sentrum Vest, som vist på kart sist revidert 26.06.2014, med tilhørende bestemmelser. 
 
03.09.2014 Teknisk utvalg 
 
Forslag framsatt i møte: 
 
Ingen. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
TK-082/14 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar 
Sentrum Vest, som vist på kart sist revidert 26.06.2014, med tilhørende bestemmelser. 
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10.09.2014 Formannskapet 
 
Forslag framsatt i møte: 
 
Ingen. 
 
Votering: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar 
Sentrum Vest, som vist på kart sist revidert 26.06.2014, med tilhørende bestemmelser. 
 
17.09.2014 Kommunestyret 
 
Forslag framsatt i møte: 
 
Ingen. 
 
Votering: 
 
Formannskapets innstilling (rådmannens forslag til innstilling) ble enstemmig vedtatt. 
 
KS-074/14 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas detaljreguleringsplan 019, Fjellhamar 
Sentrum Vest, som vist på kart sist revidert 26.06.2014, med tilhørende bestemmelser. 
 
 
 
Lørenskog, 12.08.2014 
 
  
  
Ragnar Christoffersen  
rådmann Erlend Eggum 
 kommunaldirektør Teknisk 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 


