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1. gangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Torvveien 2 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Aurskog-Høland kommune avviser forslag til reguleringsplan for Torvveien 2, datert 20.05.22, 

revidert 27.10.2022, med bestemmelser, datert 13.10.2022. 
 

2. Forslagsstiller anmodes om å revidere planforslaget, til heller å omfatte et nedskalert prosjekt som 
i større grad er tilpasset omgivelsene.  
 

3. Et revidert planforslag må også omfatte et rekkefølgekrav som sikrer at planlagt fortau langs 
Torvveien gjennomføres som del av boligtiltaket. 

 
Vedlegg:  
1. Plankart, datert 11.10.22 
2. Planbeskrivelse, revidert 27.10.22 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 13.10.22 
4. Retningsgivende illustrasjonsplan, datert 27.04.22 
5. Illustrasjonsprosjekt, sol- og skyggeskisser, datert 27.04.22 
6. Vedleggsbrev 
7. Støyrapport, revidert 27.09.22 
8. ROS-analyse, datert 20.05.22 
9. Områdestabilitetsvurdering, datert 10.11.21 
10. Redegjørelse for overvann, datert 07.03.22 
11. Overvannshåndtering trinn 1, 2 og 3, datert 28.01.22 
12. GOF-beregninger og arealskisse, datert 24.05.22 
13. Teknisk rammeplan VVA, datert 23.05.22 
14. Ledningsplan VA, datert 23.05.22 
15. Veiplan, datert 23.05.22 
16. Normalprofiler, datert 23.05.22 
17. Referat fra oppstartsmøte, datert 02.07.21 
18. Varslingsbrev, datert 11.08.21 
19. Innkomne innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Torvveien 2 
20. Notat kommentarer varsling, datert 28.04.22 
 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanen 2018-2028 
Kommunedelplanen for Bjørkelangen 
Reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum 
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Saksopplysninger: 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for Torvveien 2, se kart. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for etablering av to boligblokker i 4-5 etasjer med ca. 30 boenheter. Planforslaget 
fremmes av Archimatika AS på vegne av Lena Bråthen og Jan Erik Bråthen som grunneiere og 
forslagsstillere. 
 
Planområdet ligger sentralt nordøst i Bjørkelangen sentrum, med Felleskjøpets utsalgsted/butikk, 
lagerbygg og kornmottak på motsatt side av Fv. 170 Setskogveien. Planområdet omfatter gnr. 75 bnr. 
48, og deler av Torvveien fram til Bjørkeveien i syd, med tanke på framtidig fortau. Omkringliggende 
områder består av småhusbebyggelse.  
 
Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det 
drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Planområdet er i kommuneplanen og kommunedelplanen 
for Bjørkelangen avsatt til boligformål. Området inngår i gjeldende reguleringsplan for Bjørkelangen 
sentrum, vedtatt 16.12.1999, hvor det tillates frittliggende småhusbebyggelse med maksimal 
mønehøyde på 7 meter, og utnyttelse inntil BYA = 20%.  
 
Forslag til reguleringsplan viser hvordan planområdet på ca. 4,8 daa kan utvikles med 
leilighetsbebyggelse med tilhørende parkeringskjeller og utomhusanlegg. Planforslaget vil åpne for et 
totalt bruksareal, BRA, på inntil 3150 m2 – samt åpent overbygd areal og boder. Tillatt maksimal 
gesimshøyde for bebyggelsen vises i plankartet med kotehøyder (høyde over havet) og vil åpne for to 
større bygningsvolum; hvorav 4 fulle etasjer for det ene bygget og 5 etasjer for det andre. Det høyeste 
bygget er plassert parallelt med Kornveien i nord, og det laveste langs med byggegrensen i øst. Det er 
utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig fremtidig situasjon. Uteoppholdsarealer og 
grøntområder er skissert etablert på bakkeplan og på lokk over garasjeanlegget, samt takterrasse 
(vedlegg 4). Tekniske planer for vei, vann, avløp og overvann ligger og vedlagt. Det er foretatt en 
støyvurdering (vedlegg 6), både av veitrafikk og støy fra Felleskjøpet. Støyanalysen viser at 
uteoppholdsareal ikke er støyutsatt, men at deler av leilighetsbebyggelsen vil trenge skjermingstiltak. 
 
Parkeringsdekningen er foreslått med et minimumskrav på 0,7 og maksimumskrav på 1,5 
parkeringsplasser per boenhet. Det foreslås at minst 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset 
bevegelseshemmede og alle parkeringsplasser skal legge til rette for lading av el-bil. Alle boenheter 
skal ha 2 plasser for sykkelparkering hver, hvorav halvparten skal være plassert i overdekket bod.  
 
Planområdet ligger innenfor hensynssone for flom i gjeldende kommuneplan og må følge opp krav for 
å sikre boligene mot flom. Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten på 
Torvveien 2 (vedlegg 7) med utgangspunkt i NVEs Veileder nr. 1-2019 som konkluderer med at det 
ikke er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i planområdet tross at området ligger under 
marine grense. Det er også utarbeidet en ROS-analyse (vedlegg 8), hvor tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet i planforslaget oppsummeres. Tiltakene som nevnes er blant annet sikring av areal under 
flomsikkert nivå, dokumentert områdestabilitet, håndtering av flom- og overvann, slukkevannskapasitet 
(vann brukt til slukking av brann) og fremkommelighet for rednings- og slukkemannskap. 
 
Det ble gjennomført et oppstartsmøte for planarbeidet den 02.07.21, og varslet oppstart av 
planarbeidet den 11.08.21. I oppstartsmøtet ble det avklart at planområdet bør utvides til å også 
omfatte regulering av fortau langs med Torvveien og ny trase for fortau nordover til fylkesveien. Dette 
er i tråd med vedtaket fra formannskapet den 14.06.21 om å sikre fortau på eksisterende fortau langs 
fylkesveien og langs Torvveien sydover til Bjørkeveien. 
 
Det kom til sammen inn fem uttalelser i forbindelse med varsel av planoppstart (vedlegg 19). Av 
innholdet i merknadene kan det vises til: 
 

• Felleskjøpet mener det ikke er en god idé å fortette med boliger såpass nær kornsiloens 
virksomhet som medfører mange nærmiljøulemper for omgivelsene. Virksomheten på 
Felleskjøpet sitt område må forventes å øke i årene som kommer. Det stilles også spørsmål 
ved trafikksikkerhetsutfordringene dette kan medføre. Felleskjøpet viser også til påvist 
kvikkleire i nærområdet. 

• Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 75, bnr. 93 i nærområdet mener foreslått utnyttelse er 
malplassert i nærområdet, vil medføre forringelse, dårligere solforhold og verditap av sin 
eiendom. Nabo viser òg til bekymring med kvikkleire i nærområdet. 

Saksopplysninger:
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for Torvveien 2, se kart. Hensikten med planarbeidet er å
legge til rette for etablering av to boligblokker i 4-5 etasjer med ca. 30 boenheter. Planforslaget
fremmes av Archimatika AS på vegne av Lena Bråthen og Jan Erik Bråthen som grunneiere og
forslagsstillere.
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lagerbygg og kornmottak på motsatt side av Fv. 170 Setskogveien. Planområdet omfatter gnr. 75 bnr.
48, og deler av Torvveien fram til Bjørkeveien i syd, med tanke på framtidig fortau. Omkringliggende
områder består av småhusbebyggelse.

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det
drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Planområdet er i kommuneplanen og kommunedelplanen
for Bjørkelangen avsatt til boligformål. Området inngår i gjeldende reguleringsplan for Bjørkelangen
sentrum, vedtatt 16.12.1999, hvor det tillates frittliggende småhusbebyggelse med maksimal
mønehøyde på 7 meter, og utnyttelse inntil BYA= 20%.

Forslag til reguleringsplan viser hvordan planområdet på ca. 4,8 daa kan utvikles med
leilighetsbebyggelse med tilhørende parkeringskjeller og utomhusanlegg. Planforslaget vil åpne for et
totalt bruksareal, BRA, på inntil 3150 m2 - samt åpent overbygd areal og boder. Tillatt maksimal
gesimshøyde for bebyggelsen vises i plankartet med kotehøyder (høyde over havet) og vil åpne for to
større bygningsvolum; hvorav 4 fulle etasjer for det ene bygget og 5 etasjer for det andre. Det høyeste
bygget er plassert parallelt med Kornveien i nord, og det laveste langs med byggegrensen i øst. Det er
utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig fremtidig situasjon. Uteoppholdsarealer og
grøntområder er skissert etablert på bakkeplan og på lokk over garasjeanlegget, samt takterrasse
(vedlegg 4). Tekniske planer for vei, vann, avløp og overvann ligger og vedlagt. Det er foretatt en
støyvurdering (vedlegg 6), både av veitrafikk og støy fra Felleskjøpet. Støyanalysen viser at
uteoppholdsareal ikke er støyutsatt, men at deler av leilighetsbebyggelsen vil trenge skjermingstiltak.

Parkeringsdekningen er foreslått med et minimumskrav på 0,7 og maksimumskrav på 1,5
parkeringsplasser per boenhet. Det foreslås at minst 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset
bevegelseshemmede og alle parkeringsplasser skal legge til rette for lading av el-bil. AIie boenheter
skal ha 2 plasser for sykkelparkering hver, hvorav halvparten skal være plassert i overdekket bod.

Planområdet ligger innenfor hensynssone for flom i gjeldende kommuneplan og må følge opp krav for
å sikre boligene mot flom. Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten på
Torvveien 2 (vedlegg 7) med utgangspunkt i NVEs Veileder nr. 1-2019 som konkluderer med at det
ikke er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i planområdet tross at området ligger under
marine grense. Det er også utarbeidet en ROS-analyse (vedlegg 8), hvor tiltak for å redusere risiko og
sårbarhet i planforslaget oppsummeres. Tiltakene som nevnes er blant annet sikring av areal under
flomsikkert nivå, dokumentert områdestabilitet, håndtering av flom- og overvann, slukkevannskapasitet
(vann brukt til slukking av brann) og fremkommelighet for rednings- og slukkemannskap.

Det ble gjennomført et oppstartsmøte for planarbeidet den 02.07.21, og varslet oppstart av
planarbeidet den 11.08.21. I oppstartsmøtet ble det avklart at planområdet bør utvides til å også
omfatte regulering av fortau langs med Torvveien og ny trase for fortau nordover til fylkesveien. Dette
er i tråd med vedtaket fra formannskapet den 14.06.21 om å sikre fortau på eksisterende fortau langs
fylkesveien og langs Torvveien sydover til Bjørkeveien.

Det kom til sammen inn fem uttalelser i forbindelse med varsel av planoppstart (vedlegg 19). Av
innholdet i merknadene kan det vises til:

• Felleskjøpet mener det ikke er en god ide å fortette med boliger såpass nær kornsiloens
virksomhet som medfører mange nærmiljøulemper for omgivelsene. Virksomheten på
Felleskjøpet sitt område må forventes å øke i årene som kommer. Det stilles også spørsmål
ved trafikksikkerhetsutfordringene dette kan medføre. Felleskjøpet viser også til påvist
kvikkleire i nærområdet.

• Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 75, bnr. 93 i nærområdet mener foreslått utnyttelse er
malplassert i nærområdet, vil medføre forringelse, dårligere solforhold og verditap av sin
eiendom. Nabo viser 6g til bekymring med kvikkleire i nærområdet.
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• En annen hjemmelshaver som berøres av foreslått fortau er kritisk til foreslått fortau, som sies 
å bli liggende «omtrent rett oppå terrassen». 

• Statsforvalteren viser til at gjeldende støyretningslinje (T-1442) må tas i betraktning, og har 
ellers de vanlige henvisningene til de hensyn Statsforvalteren skal påse at blir ivaretatt. 

• Fylkeskommunen viser til at regional plan for areal og transport oppfordrer til fortetting, men at 
dette ikke bør gå på bekostning av stedsidentiteten, eller andre kvalitetskrav som lek og 
uteopphold. Fylkeskommunen viser også til at foreslått utnyttelse vil være i strid med 
kulturhistoriske hensyn i området, og støtter kommunedirektørens innstilling til planinitiativet – 
hvor det heller ble anbefalt konsentrert småhusbebyggelse i samsvar med strøkets karakter. 

 
Merknadene som er mottatt er kommentert av forslagsstiller (vedlegg 20). Av innholdet i 
kommentarene kan det vises til: 
 

• Til Felleskjøpets motforestillinger viser forslagsstiller til at området er avsatt til boligformål. 
Eksisterende gang- og sykkelvei langs Setskogveien ivaretar trafikksikkerheten i området. 

• Til merknad fra hjemmelshaver av gnr. 73, bnr. 93 viser forslagsstiller til at sol-skyggeanalyse 
viser at solforholdene på naboeiendommen ikke blir berørt før på kvelden. 

• Til merknad fra hjemmelshaver som berøres av fortau, kommenterer forslagsstiller at 
inngrepet vil være begrenset. 

• Til merknad fra Statsforvalteren og fylkeskommunen, kommenterer forslagsstiller blant annet 
at støyutredninger med konklusjoner vil følges opp, og at det i planforslaget vil bli stilt krav om 
tilstrekkelig areal for lek og uteopphold. 

 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 skal kommunen ved førstegangsbehandling av 
et forslag til reguleringsplan ta stilling til hvorvidt planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller 
ikke. Eventuelle merknader til planvarselet skal ligge til grunn for avgjørelsen. 
 
Intimasjon: 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for Torvveien 2 i Bjørkelangen. Kommunen må ta stilling til 
hvorvidt det skal gis tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
Uttalelsene som er mottatt til varslet planoppstart skal ligge til grunn når kommunen tar beslutningen. 
 
Relevante bestemmelser: 
Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. 
 
Dersom formannskapet avviser et forslag til reguleringsplan, vil forslagsstiller kunne kreve å få 
planforslaget forelagt for kommunestyret. 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger kan åpne for nye boliger av høy kvalitet i 
Bjørkelangen. Forslaget må imidlertid også sees i sammenheng med omkringliggende 
boligbebyggelse. Planforslaget viser en mulig fortetting av omsøkt eiendom, gnr. 75 og bnr. 48 i 
Briskebyen på Bjørkelangen, er i et område preget av frittliggende småhusbebyggelse. Den foreslåtte 
utnyttelsen på tomta vil medføre en radikal endring av omgivelsene. Torvveien 2 ligger ikke innenfor 
området i kommunedelplanen for Bjørkelangen fra 2014, hvor det legges opp til fortetting med 
blokkbebyggelse. Gnr. 75, bnr. 48 vil heller ikke bli liggende inntil et område hvor kommunedelplanen 
åpner opp for blokkbebyggelse. Slik sett, kan planforslaget sies å være i strid med intensjonen i 
gjeldende arealplaner for området. 
 
Det planlagte prosjektet vurderes å ha arkitektoniske kvaliteter som vil gi gode lys- og solforhold for 
boligene, samt en estetisk utforming – hvis prosjekter vurderes for seg selv. Planlagte takterrasser 
med oppholdsareal vurderes som gode tiltak, og det planlegges for gode uteoppholdsarealer. 
Kommunedirektøren mener imidlertid at Torvveien 2 ikke er det riktige stedet å realisere et slikt 
prosjekt. Utvikling av større bebyggelse i Bjørkelangen sentrum bør foregå på en måte som gir 
sammenheng i de store bygningsstrukturene. Utbygging av større leilighetsbygg over 5 etasjer midt i 
et område med småbebyggelse vil i stor grad avvike fra omkringliggende boligtype. 
 
Kommunedirektøren anser det som positivt at utnyttelsen av eiendommen er høyere enn det som 
tillates i eksisterende reguleringsplan. Det finnes derimot andre måter å fortette på som kan tilpasses 

• En annen hjemmelshaver som berøres av foreslått fortau er kritisk til foreslått fortau, som sies
å bli liggende «omtrent rett oppå terrassen».

• Statsforvalteren viser til at gjeldende støyretningslinje (T-1442) må tas i betraktning, og har
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uteopphold. Fylkeskommunen viser også til at foreslått utnyttelse vil være i strid med
kulturhistoriske hensyn i området, og støtter kommunedirektørens innstilling til planinitiativet -
hvor det heller ble anbefalt konsentrert småhusbebyggelse i samsvar med strøkets karakter.

Merknadene som er mottatt er kommentert av forslagsstiller (vedlegg 20). Av innholdet i
kommentarene kan det vises til:

• Til Felleskjøpets motforestillinger viser forslagsstiller til at området er avsatt til boligformål.
Eksisterende gang- og sykkelvei langs Setskogveien ivaretar trafikksikkerheten i området.
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Intimasjon:
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hvorvidt det skal gis tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn eller ikke.
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Relevante bestemmelser:
Plan- og bygningsloven§§ 12-10 og 12-11.

Dersom formannskapet avviser et forslag til reguleringsplan, vil forslagsstiller kunne kreve å få
planforslaget forelagt for kommunestyret.

Vurderinger:
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger kan åpne for nye boliger av høy kvalitet i
Bjørkelangen. Forslaget må imidlertid også sees i sammenheng med omkringliggende
boligbebyggelse. Planforslaget viser en mulig fortetting av omsøkt eiendom, gnr. 75 og bnr. 48 i
Briskebyen på Bjørkelangen, er i et område preget av frittliggende småhusbebyggelse. Den foreslåtte
utnyttelsen på tomta vil medføre en radikal endring av omgivelsene. Torvveien 2 ligger ikke innenfor
området i kommunedelplanen for Bjørkelangen fra 2014, hvor det legges opp til fortetting med
blokkbebyggelse. Gnr. 75, bnr. 48 vil heller ikke bli liggende inntil et område hvor kommunedelplanen
åpner opp for blokkbebyggelse. Slik sett, kan planforslaget sies å være i strid med intensjonen i
gjeldende arealplaner for området.

Det planlagte prosjektet vurderes å ha arkitektoniske kvaliteter som vil gi gode lys- og solforhold for
boligene, samt en estetisk utforming - hvis prosjekter vurderes for seg selv. Planlagte takterrasser
med oppholdsareal vurderes som gode tiltak, og det planlegges for gode uteoppholdsarealer.
Kommunedirektøren mener imidlertid at Torvveien 2 ikke er det riktige stedet å realisere et slikt
prosjekt. Utvikling av større bebyggelse i Bjørkelangen sentrum bør foregå på en måte som gir
sammenheng i de store bygningsstrukturene. Utbygging av større leilighetsbygg over 5 etasjer midt i
et område med småbebyggelse vil i stor grad avvike fra omkringliggende boligtype.

Kommunedirektøren anser det som positivt at utnyttelsen av eiendommen er høyere enn det som
tillates i eksisterende reguleringsplan. Det finnes derimot andre måter å fortette på som kan tilpasses
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området og strøkskarakteren. Dersom en slik høy utnyttelse skal tillates, bør områdets preg 
videreføres i langt større grad. 
 
I kommunedelplanen for Bjørkelangen blir det lagt opp til at den største bebyggelsen etableres i 
sentrum mens det gradvis endres til mindre bebyggelse utover fra sentrumskjernen. Det vurderes at 
foreslått utnyttelse vil skille seg tydelig ut i området og framstå som et fremmedelement. Tross at man 
kan se for seg større prosjekter i denne skalaen på eiendommer i nærheten i framtiden, er det en stor 
risiko for at et prosjekt som foreslått vil bli liggende uten sammenheng til omgivelsene i overskuelig 
framtid. Kommunedirektøren vil videre bemerke at det ikke foreligger mangel på initiativ for fortetting 
med større leilighetsbygg på bedre egnede steder på Bjørkelangen. Det vurderes ikke å være 
påtvingende nødvendig å legge opp til bygninger av denne skala i dette området. 
 
Briskebyen i Bjørkelangen viser en historisk epoke med småhusbebyggelse som samsvarer med 
etterkrigstidens byggeskikk. Forslaget til arealutnyttelse på Torvveien 2 vil stride imot det historiske 
særpreget for området. Det er viktig å ta vare på identiteten og historien på plasser slik som 
Bjørkelangen, men det må også åpnes for nye byggetradisjoner. Nye bygg kan etableres uten å stå i 
veien for områdets historie ved å tilpasses den eksisterende strøkskarakteren. 
 
Kommunedirektøren er positiv til at forslag til reguleringsplan omfatter nytt fortau langs Torvveien – 
helt fra Setskogveien til Bjørkeveien. Dette ble presisert da formannskapet ga sin tilslutning til 
planinitiativet. Forslag til reguleringsbestemmelser inneholder imidlertid ingen rekkefølgekrav knyttet til 
opparbeidelsen av dette fortauet. Kommunedirektøren mener det bør være åpenbart at en utnyttelse 
som foreslått vil øke gang- og sykkeltrafikken langs Torvveien, noe som i en grad som tilsier at 
fortauet må på plass som del av gjennomføringen av et eventuelt fortettingsprosjekt i Torvveien 2. At 
det er behov for fortau allerede slik situasjonen i området er i dag endrer ikke dette. Behovet må 
kunne sies å bli vesentlig større med 30 nye boliger i Torvveien 2. Dersom formannskapet ønsker å gå 
videre med foreslått planforslag er det en sterk anbefaling fra kommunedirektøren at det må være en 
klar forutsetning med rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av fortauet som del av boligprosjektet. 
 
Kommunedirektøren registrerer at nærmeste nabo i nærområdet har innvendinger til foreslått 
utnyttelse, og vurderer at naboen har gode argument i sin uttalelse. 
 
Felleskjøpet er naturligvis også opptatt av at de kan drive og utvide sin virksomhet i området, uten at 
dette medfører økte nærmiljøkonflikter i framtiden. Kommunedirektøren mener dette er relevante 
argumenter å lytte til. Primærnæringene er viktige for Aurskog-Hølandsamfunnet, og kornsiloen på 
Bjørkelangen er en sentral og særdeles viktig aktør i denne sammenhengen. Kommunedirektøren 
finner imidlertid også grunn til å legge vekt på støyutredningen som er utarbeidet, som også omfatter 
støy fra næringsvirksomheten til Felleskjøpet, og konkluderer med at støysituasjonen i området er 
mulig å håndtere innenfor gjeldende krav. 
 
Oppsummert, har kommunedirektøren kommet fram til at kommunen bør avvise forslaget og anbefale 
forslagsstiller å gå videre med et revidert og nedskalert prosjekt, hvor eiendommen heller fortettes 
med konsentrert småhusbebyggelse. På denne måten vil ny bebyggelse i større grad ta hensyn til 
eksisterende bygg og områdets strøkskarakter. Dersom formannskapet er uenig i denne vurderingen 
og ønsker å gi sin tilslutning til planforslaget, vil kommunedirektøren sekundært anbefale at det 
forutsettes et rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av fortauet langs Torvveien helt fra 
Setskogveien til Bjørkeveien. 
 
Økonomiske vurderinger: 
Utbyggingen vil forutsette en rekke investeringer i kommunalteknisk infrastruktur som kommunen vil 
måtte ta over drift og vedlikehold for. Dette er infrastruktur utbyggere vil være avhengige av og 
dermed ha interesse av å finansiere. Det er derfor naturlig at utbyggere dekker kostnadene ved 
utbygging av slik offentlig infrastruktur, og forhold som kan reguleres gjennom rekkefølgekrav og 
inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Konsekvensutredningen som er gjennomført har konkludert med at vurderinger etter 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 ikke vil være til hinder for at kommunen kan gi sin tilslutning til forslag til 
reguleringsplan, gjennom å legge dette ut til offentlig ettersyn. 
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Alternativer og konsekvenser:  
Formannskapet kan velge å gi sin tilslutning til planforslaget ved å vedta planforslaget utlagt til  
offentlig ettersyn, eller å avvise planforslaget.  
 
Innholdet i uttalelsene som foreligger fra oppstart av planarbeidet skal ligge til grunn ved avgjørelsen. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å avslå at forslag til reguleringsplan legges ut til 
offentlig ettersyn. Planforslaget vurderes ikke i tilstrekkelig grad å være tilpasset strøkskarakteren i 
området, eller kommunens planer for fortetting i Bjørkelangen sentrum. Planforslaget mangler òg et 
rekkefølgekrav som sikrer at fortauet som foreslås langs Bjørkeveien blir opparbeidet som del av 
prosjektet. 
 
Dersom formannskapet skulle ønske å gi sin tilslutning til foreslått planinitiativ, vil kommunedirektøren 
sterkt anbefale at dette eventuelt gjøres under forutsetning at det innarbeides et rekkefølgekrav som 
sikrer gjennomføring av fortauet langs Bjørkeveien som del av gjennomføringen av boligprosjektet. 
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