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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID - 
DETALJREGULERING - VESTRENGÅSEN 2 - AURSKOG-HØLAND 
 
 
Vi viser til dokument, datert 16.06.2022, vedrørende ovennevnte sak. 
 
ROAF anbefaler at renovasjon i områder med ny bebyggelse legges opp til mest mulig bruk av 
fellesløsninger der dette er mulig. En fellesløsning betjener sammensetningen av bebyggelse på en 
god måte og det er en trafikksikker, rasjonell, miljøvennlig og effektiv måte å betjene avfallet på. 
 
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til type 
løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy. Vi ber derfor om at 
ROAF kontaktes så tidlig som mulig i planarbeidet slik at ovennevnte blir ivaretatt og tilstrekkelig 
areal for renovasjonsløsning blir regulert.   
 
Renovasjonsteknisk veileder: https://roaf.no/vi-tilbyr/nyetablering/    
 
ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre 
eierkommuner 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 

Aina N. Stensønes 
Rådgiver samfunn og utvikling  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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