
Referat fra oppstartsmøte 02.06.2021, regulering for Torvveien 2  
Hjemlet i: Plan- og bygningsloven § 12-8 
Oppgave: Detaljregulering for Torvveien 2, Bjørkelangen  
Møtedato: 02.07.2021, kl. 12.00-13.00  
Sted: Rådhusveien 3, Bjørkelangen  
 
Deltagere:  
Forslagsstiller 
Jan Erik Bråthen, janerik@importex.no 
 
Konsulenter  
Archimatika Norge as, Kristian Ødegaard kristian.odegaard@archimatika.no  
 
Aurskog-Høland kommune (AHK) 
Forvaltning, leder, Kjetil Hauger    Kjetil.hauger@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, avløp, Vidar Hansen   Vidar.Hansen@ahk.no   
Kommunalteknisk drift, vann, Marte Taraldrud   Marte.taraldrud@ahk.no   
Kommunalteknisk drift, leder, Gjermund Conrad Nilsen Gjermund.Conrad.Nilsen@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, vei, Ole Lund Jacobsen  Ole.Lund.Jacobsen@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, Ingeniør, Lukas Hansen  Lukas.hansen@ahk.no  
Forvaltning, arealplanlegger, Vegard Gulli   Vegard.gulli@ahk.no  
 
Bakgrunn og hensikt med planarbeidet: 
Det legges opp til fortetting av eiendommen 75/48 – Torvveien 2, med leilighetsbebyggelse fordelt på 
to bygg på 4 og 5 boligetasjer, med parkeringskjeller under. Det planlegges ca. 33 nye boenheter. 
 
Planområdet (beliggenhet, avgrensning ol.) 
Planinitiativet omfatter eiendommen gnr. 75, bnr. 48. Tilgrensende vegareal Torvveien (gnr. 75, bnr. 
323) og Kornveien (gnr. 217, bnr. 20) inkluderes til regulert midtlinje for å sikre avkjørsel/adkomst og 
fortau etter nærmere avklaring. Planområde er på ca. 2,3 daa. 
 
Orientering om kommunens sjekkliste  

• Krav til innhold i planforslaget 

• Gebyr betales etter kommunens gebyrregulativ 

• Eiendommen har unøyaktige eiendomsgrenser. Unøyaktige eiendomsgrensene må 
koordinatfestes før planen tas til 1. gangs behandling.  

 
Planprogram/konsekvensutredning 

• Konsekvensutredning er ikke nødvendig da tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
Planstatus 

• Kommuneplanens arealdel  

• Kommunedelplanen for Bjørkelangen  

• Reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum, planid. 22119990005 
 
Vedtak 
Vedtaket fra formannskapet 14.06.2021, legges til grunn for planarbeidet 
 
«Aurskog-Høland kommune gir sin tilslutning til planinitiativet på gnr. 75, bnr. 48 - Torvveien 2 – med 
forutsetning om at fortau skal kobles på eksisterende fortau langs fylkesveien, og at det også må 
vurderes behov for opparbeidelse av fortau langs Torvveien helt til Bjørkeveien.» 
 
Utredninger og analyser 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

• Kommunens overordnede ROS-analyse er tilgjengelig på kommunens hjemmeside 
https://www.ahk.no/innhold/politikk-og-planer/planer/kommunale-planer/andre-planer/  

• ROS-analysen som ble utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen er tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside. https://www.ahk.no/innhold/politikk-og-planer/planer/kommunale-
planer/overordnende-planer/ 
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Grunnforhold 
Området ligger under marin grense. Dokumentasjonskrav i henhold til kommuneplanens bestemmelse 
1.7. 
 
Flomfare 
Området ligger innenfor hensynssone flomfare i kommuneplanen. Sikkerhet mot flom og erosjon må 
være dokumentert ivaretatt i henhold til kommuneplanens bestemmelse 1.7. 
 
Støy: 
Området ligger innenfor rød og gul støysone.  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 må ivaretas. 
 
Teknisk infrastruktur 
Veier 
Planlagt innkjøring fra Kornveien. Kornveien driftes som en offentlig vei i dag. 
 
Fortau 
Fortau nordover anlegges i tråd med vedtak fra formannskapet. Kommunen ser også for seg at det må 
opparbeides fortau langs med Torvveien sydover mot Bjørkeveien. Ny trase for fortau nordover til 
fylkesveien og sørover til Bjørkeveien må tas med i planområdet for ny reguleringsplan. I gjeldende 
reguleringsplan er det regulert fortau langs med Torvveien, men gjeldende regulering er for gammel til 
å eventuelt gjennomføre ekspropriasjon om det skulle bli nødvendig for å sikre areal for anleggelse av 
fortau langs med Torvveien. Planområdet bør derfor utvides til å også omfatte regulering av fortau 
langs med Torvveien.  
 
Det ble orientert om at kommunen har felles kommunal veinorm og felles kommunal veilysnorm som 
skal følges. 
 
Parkering 
Kommuneplanen har krav til 1,5 p-plass for 1-2 roms leiligheter og 2 p-plasser for 3-5 roms leiligheter.  
 
Prosjektet skal ha tilfredsstillende parkeringsdekning. Forslagsstiller ser for seg en parkeringsdekning 
på 1,5 parkeringsplass pr. leilighet, noe som er noe lavere enn i kommuneplanen. 
 
Vann, spillvann og overvann 

• Ensidig vannforsyning av 110 PCV må oppdimensjoneres til 160 PVC. Tilknytning kan gjøres i 
nærmeste punkt (sentrum i krysset Torrveien/Bjørkeveien) der det i dag ligger 180 PVC.  

• Det anbefales at vannledning legges i fortau/fortauslinje. 

• Utbedring av vanntilførsel må løses i utbyggingsavtale. 

• Spillvann føres direkte ned til PS 205 SILOEN med ny spillvannsledning langs Kornveien og 
under Setskogveien. 

• Det skal redegjøres for sikker flomvei i VAO-rammeplan 

• Grønn overvannsfaktor skal være minst 0,5, jf. kommuneplanens bestemmelser 

• Det skal benyttes klimafaktor på minimum 1,5 for forventet økning i nedbørintensitet, jf. 
kommuneplanens bestemmelser.   

• Overvann skal i hovedsak håndteres på egen grunn 

• Maks innslipp på overvannsnettet er 1 l/s  

• For dimensjonering av nedbør, skal en av følgende værstasjoner benyttes Oslo-Blindern 
Klimaservicesenter eller Gardermoen sør Klimaservicesenter 

 
Det ble orientert om at kommunen har felles kommunal VA-norm som må følges. 
 
Slukkevann  
Det antas at brannvannsdekningen er tilstrekkelig med tilknytning til punkt i torvveien Bjørkeveien. 
Med oppgradering av vann til PVC 160. 
 
Renovasjon 

• Kommunen oppfordrer til at det tas kontakt med ROAF på et tidlig tidspunkt for avklaring.  

• Det oppfordres til å etablere nedgravde løsninger.  

https://klimaservicesenter.no/ivf?locale=nb&locationId=SN18701
https://klimaservicesenter.no/ivf?locale=nb&locationId=SN4781


• Det er behov for egne beholder til papp og papir, restavfall, og glass og metall. 

• Det kan være aktuelt å se på felles avfallsløsning sammen med flere av boenhetene i 
Kornveien. 

 
Uteoppholdsareal/lekeplasser/grønnstruktur 
Krav til nærlekeplass på minimum 300 m2 innen gangavstand på 200 meter, jf. kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
Klima og miljø 
Planbeskrivelsen må inneholde vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Utnyttelsesgrad 
Foreløpige skisserte bygg vil gi et fotavtrykk på 37%-BYA. Foreløpig vurdering tilsier ca. 3000 m2 BRA 
boligformål 
 
Kommunen oppfordret forslagsstiller til å tilpasse bygget og parkeringskjelleren til omgivelsen rundt. 
 
Utbyggingsavtale 
Før det kan igangsettes utbygging av område for boliger med mer enn 5 boenheter skal det foreligge 
en utbyggingsavtale mellom utbygger/grunneier og kommunen. Jf. kommuneplanen. 
 
Varsel om oppstart 

• Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varselbrev sendes til grunneiere, offentlige 
etater og andre berørte. Høringsfristen settes til fire uker, hvor juli måned ikke medregnes ved 
fastsetting av frist for innspill, jf. brev fra Statsforvalteren. 

• Varsling til naboer m.fl. kan sendes med ordinær brevpost. 

• Samtidig med varsel om planoppstart kan det varsles om forhandlinger om utbyggingsavtale. 

• Forslagsstiller skal levere SOSI-fil til kommunen med planavgrensning, for registrering av 
planoppstart i digitalt planregister. 

 
Saksbehandler leverer: 

- Høringsliste  

- Annonserer på kommunens nettsider etter at forslagsstiller har oversendt 
varselingsdokumenter til kommunen. 


