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Forvaltning

Referat fra oppstartsmøte om reguleringsplan for boligprosjekt Linnestad, Bjørkelangen 

tommy.enger81@gmail.com 

peb@p1.no 
bms@p1.no 

Henry.michael.odegaard@ahk.no  
Vidar.Hansen@ahk.no  

Hjemlet i: Plan- og bygningsloven § 12-8 
Oppgave: regulering for Linnestad  
Møtedato: 12.01.21, kl 09-10  
Sted: Teams  
Deltagere:  
Oppdragsgiver 
Gamle Indregården AS  
Tommy Enger  

Forslagsstiller 
Plankonsulent: Plan1 AS 
Per Edvard Berg 
Berit Marie Sivertsen  

Aurskog-Høland kommune (AHK) 
Forvaltning, planlegger, Henry-Michael Ødegaard 
Kommunalteknisk drift, avløp Vidar Hansen  
Kommunalteknisk drift, vann Sylvei Holt  Sylvei.Holt@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, leder Gjermund Conrad Nilsen  Gjermund.Conrad.Nilsen@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, vei Ole Lund Jacobsen Ole.Lund.Jacobsen@ahk.no  
Forvaltning, arealplanlegger, Vegard Gulli  Vegard.gulli@ahk.no  
Forvaltning, enhetsleder Kjetil Hauger  Kjetil.hauger@ahk.no

Hensikt med planarbeidet  
Formålet er å regulere eiendommene gnr. 73/146 og 73/145 i Stasjonsveien 59 og 61 til 
blokkbebyggelse. 

Planområdet (beliggenhet, avgrensning ol.) 
Planområdet vil omfatte eiendommene gnr. 73/146 som er på 1688,5m² og gnr. 73/145 som er på 
947,2m², til sammen 2635,7m². Gnr. 73/146 er bebygd med et næringsbygg mens gnr. 73/145 er bebygd 
med en bolig.  

Orientering om kommunens sjekkliste  
Sjekkliste sendes utbygger for signering og retur til kommunen. Kommunen og utbygger beholder hvert 
sitt eksemplar av sjekkliste 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 

mottakerliste nedenfor. 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato:  22.01.2021 
20/07171-8 Henry Michael Ødegaard 
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Planprogram/konsekvensutredning 
Det må redegjøres for forholdet til forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Planstatus 
I reguleringsplan for Del av Bjørkelangen stasjonsområde som ble vedtatt 14.04.2008, er den ene av de 
to eiendommen planområdet omfatter, gnr. 73/146 på 1,7 daa, regulert til kombinerte formål – bolig, 
forretning, kontor eller servering. Det er også fastsatt at det kun skal være forretning, kontor eller 
servering i første etasje. Reguleringsplanen har bestemmelser om byggehøyder på opptil 3 etasjer.  
 
Den andre av de to eiendommene som planområdet omfatter er på 1 daa, gnr. 73/145, som inngikk i 
bebyggelsesplan for Stasjonsveien 61, gnr. 73 bnr. 45 og 54, vedtatt av Det faste utvalg for plansaker 
den 10.03.2008 med reguleringsformål bolig/leilighetsbygg. I reguleringsplan for Del av Bjørkelangen 
stasjonsområde vedtatt 14.04.2008, er eiendommen regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Maks. 
gesims er satt til 7m og maks. møne på 9m. 
 
I kommunedelplanen for Bjørkelangen 2014-2025 som ble vedtatt 03.11.2014, er gnr. 73/146 avsatt til 
sentrumsformål, S1. I området kan det oppføres bygninger og anlegg for bolig, forretning, kontor eller 
serveringsformål med inntil fire etasjer. Enkeltbygg/deler av bygg kan oppføres i inntil 6 etasjer dersom 
det kan dokumenteres at konsekvensene for omgivelsene ikke er utilbørlige bl.a. annet i forhold til sol, 
skygge og estetikk. Bygninger skal oppføres i minimum to etasjer. I S1 er det ikke tillatt å utnytte første 
etasje på bakkeplan til boligformål. Første etasje i S1 er forbeholdt publikumsrettede funksjoner som 
forretning, kontor, servering e.l. Gnr. 73/146 er en del av det området som i planbeskrivelsen til 
kommunedelplanen for Bjørkelangen er benevnt kulturkvartalet. I flg. denne er bl.a. Gnr. 73/145 er i 
samme plan avsatt til nåværende boligbebyggelse. 
 
Tomta er en del av det området som i kommunedelplanen for Bjørkelangen er benevnt kulturkvartalet. 
Kommunedelplanens målsetting for kulturkvartalet må ivaretas.  
 
Utredninger og analyser 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det må utarbeides en ROS-analyse 
 
Grunnforhold 
Det må utarbeides en geoteknisk rapport. 
 
Flomfare 
Utgangspunktet er kommuneplanen med kommuneplanbestemmelser. 
 
Støy 
Gjeldende retningslinjer må overholdes. 
 
Teknisk infrastruktur 
 
Veger, gang/sykkel vei 
Atkomst er dels via bussterminal og parkeringsplass. Detaljene her diskuteres nærmere med 
kommunen. 
Nødvendig areal til gangvei og grønt mot fylkesveien må settes av på reguleringsplanen. 
 
Parkering 
Utgangspunktet er kommunedelplanen for Bjørkelangen. Ev. ønsker om avvik diskuteres med 
kommunen. 
 
Vann, spillvann og overvann 
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GOF 0,5. Klimafaktor min 1,5. 
Kommunaltekniske anlegg krysser tomta. Disse planlegges lagt om i forbindelse med reguleringsplan for 
Bjørkelangen sentrum. Fram til omlegging er gjennomført må eksisterende anlegg være i drift. Hvordan 
dette skal håndteres må det redegjøres nærmere for i en rammeplan VAO (vann, avløp og overvann). 
Normene som gjelder for kommunaltekniske anlegg i Aurskog-Høland må følges. 
 
Slukkevann  
Det er 20 l/s, hvorvidt det er 50 er usikkert, må løses i den videre planlegging. Løsning som velges legges 
i først omgang fram fro NRBR. 
 
Renovasjon 
Behovet for snuplass skal være løst i situasjonsplan. Det må settes av areal til nedgravde tanker. Det er 
viktig å ta kontakt med ROAF på et tidlig tidspunkt. 
 
Uteoppholdsareal/lekeplasser/grønnstruktur 
Det er etablert lekeplasser på stasjonsområdet. Utbygger må forholde seg til 
kommuneplanbestemmelsene om nærlekeplass og ballplass.  
 
Klima og miljø 
Dette er noe som drøftes nærmere med kommunen underveis i planprosessen. 
 
Utnyttelsesgrad 
BYA er mest brukt i kommunen, men kommunen håndterer selvfølgelig også BRA. 
Høyden settes til maks 30 meter. 
 
Utbyggingsavtale 
Det må inngås en utbyggingsavtale. Kommune lager et forslag i henhold til et komplett forslag til 
reguleringsplan. Aktuelle tema er kommunalteknisk anlegg, atkomst, bidrag pr. boenhet o.l. 
 
Varsel om oppstart 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes til grunneiere, offentlige etater og andre 
berørte.  

 
Saksbehandler leverer: 

- Høringsliste  

- Annonserer på kommunens nettsider etter at forslagsstiller har oversendt varsel med sosifil for 
avgrensning av planområdet. 

 
Annet: 
Ikke koordinatfestede grenser må koordinatfestes. Kartforretning bestilles via kommunen. 
Planbeskrivelsen må blant mye annet håndtere Naturmangfoldslovens §§ 8-12. 
 
Oppsummering: 
For det videre planarbeid er det viktig med god kontakt og samarbeid med utbyggerne av Bjørkelangen 
sentrum, KTD og kommunens planmyndighet. 
 
 
 
 

 

Med vennlig hilsen         

 

Henry Michael Ødegaard 
planlegger 
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Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift. 

 

 
 
  

 
Liste over mottakere:  
Gjermund Nilsen, Rådyrveien 29, 1960 LØKEN 

Tommy Enger, Ekornveien 7, 1940 BJØRKELANGEN 
PLAN1 AS - Avd. Gardermoen, Balder Allé 2 
, 2060 GARDERMOEN 

Kommunalteknisk drift, Sylvei Holt, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN 
Kommunalteknisk drift, Vidar Hansen, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN 
Kommunalteknisk drift, Ole Lund Jacobsen, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN 

Forvaltning, Kjetil Hauger, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN 
Forvaltning, Vegard Gulli, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN 
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