
 
 

Varsel om oppstart detaljregulering for Linnestad, Aurskog Høland kommune 
 
Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Linnestad, 
Stasjonsveien 59 og 61 på Bjørkelangen. Varslingen gjøres på vegne av tiltakshaver Gamle 
Indregården AS. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering jf. plan- og bygningslovens  
§12-3.  
Iht. plan- og bygningslovens §17-4 varsles at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av 
utbyggingsavtale for planområdet. 
 
Planområde 
Planområdet som ligger øst for Stasjonsveien i Bjørkelangen sentrum, er på totalt 3,9 dekar. 
Det omfattes av eiendommene gnr. 73/146 og 73/145, samt eiendommer tilhørende Aurskog 
Høland kommune; gnr. 73/392, 73/425, og deler av gnr. 73/424 og 73/413. Nærmeste del 
av Stasjonsveien vil også inngå i planområdet. Byggeområdet er på ca. 2,8 dekar mens 
tidligere regulerte trafikkarealer utgjør ca. 1,1 dekar.  

 
Planstatus 
I reguleringsplan for Del av Bjørkelangen stasjonsområde som ble vedtatt 14.04.2008, er  
gnr. 73/146 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.  
 
Gnr. 73/145 inngikk i bebyggelsesplan for Stasjonsveien 61, gnr. 73 bnr. 45 og 54, vedtatt 
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. i forhold til sol, skygge og estetikk. Bygninger skal 
oppføres i minimum to etasjer.  
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. 
«Ytterligere revitalisering av Stasjonsområdet som aktivt samlingssted og tyngdepunkt i 
tettstedet er en målsetting.» 
Gnr. 73/145 er i kommunedelplanen avsatt til nåværende boligbebyggelse. 
 
Forslag til regulering 
Gnr. 73/146 og 73/145 foreslås regulert til sentrumsformål. Det vil bli lagt til rette for en 
kombinasjon av forretning og tjenesteyting i første etasje, og leiligheter i de øvrige etasjer.  
Foreløpige illustrasjoner på side 5 viser et bygg med tilhørende utearealer, som trappes ned 
fra 8 etasjer mot nord til 4 etasjer mot sør. Parkering til leilighetene vil være under terreng 
med adkomst fra øst. Parkering til næringsdelen forutsettes å skje på terreng. Prosjektet er i 
en tidlig fase. Utforming av bygget og utearealene vil bli jobbet med videre i planprosessen. 
Det vil bli regulert fortau langs østsiden av Stasjonsveien. 
 
Dette skal bli et boligprosjekt som i tillegg til gode uteoppholdsarealer for egne beboere, 
også vil ha allment tilgjengelige arealer fordi det er en del av sentrumsområdet. Det er 
derfor sett på mulighet til å bevege seg fra gågata i sentrumsområdet, over planområdet, via 
en gangpassasje som deler næringsarealer i første etasje i to, til frilufts- og 
aktivitetsområdene i øst og til gangvegen over Lierelva.  
 
Prosjektet vil også «snakke» godt med de utbyggingsplanene som har vært presentert for 
Sentrumsområdet. Dette gjelder både i fht. antall etasjer, torget i østre del og overgangen til 
gågata mot vest. 
 
For øvrig viser til vedlagte planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet. 
 
 
Merknader til varsel om oppstart 
Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 
15.03.2021 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: bms@p1.no 
Kopi av uttalelsene sendes: Aurskog Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, 
eller e-post postmottak@ahk.no 
 
Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 91792417 eller e-post: bms@p1.no  
Materiale knyttet til varslingen kan også ses på PLAN1’s og Aurskog Høland kommunes 
hjemmesider under Kunngjøringer, henholdsvis: www.p1.no www.p1.no og  www.aurskog-
holand.kommune.no  
 
 
Etter at frist for merknader er utløpt, vil det bli utarbeidet et planforslag som deretter 
oversendes kommunen for behandling. Alle innkomne merknader og innspill til varslingen vil 
bli sendt kommunen sammen med planforslaget. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det 
igjen bli gitt ny frist til naboer/berørte/offentlige myndigheter for å komme med spørsmål og 
evt. merknader til det konkrete planforslaget. 
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Utsnitt av kommunedelplan for Bjørkelangen 2014 - 2024 

 
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 

 
 
 
 



Avgrensing av planområdet med reguleringsplaner og på grunnkart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreløpig illustrasjon av bebyggelse og utearealer, sett ifh. tidligere illustrering for 
sentrumsområdet og friluftsområdet i øst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreløpig illustrert bebyggelse sett mot øst 
 

 


