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Aurskog - Høland - innspill til varslet oppstart av detaljregulering for 
Vollahagen 

Vi viser til deres oversendelse datert 21.04.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Vollahagen. 
 
Bakgrunn 
Planområdet er på 4270 m². Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for at eiendommen kan 
benyttes til boligformål for 30-36 boenheter. Planområdet omfattes i dag av reguleringsplan for 
Vollajordet og er regulert til allmennyttig formål barnehage. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Varslet planområde har tidligere vært dyrket mark. Ut fra hensynet til jordvern og områdets sentrale 
beliggenhet ber vi om at det sikres høy arealutnyttelse. Det er videre viktig å sikre god bokvalitet, 
med hensyn til blant annet uteareal og støyforhold. 
 
Regnvann/overvann må håndteres uten å belaste avløpssystem og renseanlegg. Klimaendringene gir 
allerede i dag store utfordringer på kritisk avløpsinfrastruktur. Økte nedbørsmengder og -intensitet 
kombinert med større andel tette flater gir raskere avrenning. Store mengder overvann på 
avløpsnettet fører til at ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg mottar unødvendige store 
mengder vann som avløpssystemet ikke er dimensjonert til å ta imot. Dette fører til store utslipp av 
avløpsvann i overløp, dårligere rensing på renseanlegget, økt kjemikaliebruk, økte utslipp fra 
renseanlegget og ikke minst at slitasjen på avløpssystemet er langt større enn det som ble lagt til 
grunn da det ble bygget. 
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Viviser til deres oversendelse datert 21.04.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for
Vollahagen.

Bakgrunn
Planområdet er på 4270 m2• Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for at eiendommen kan
benyttes til boligformål for 30-36 boenheter. Planområdet omfattes i dag av reguleringsplan for
Vollajordet og er regulert til allmennyttig formål barnehage.

Fylkesmannens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.

Fylkesmannens innspill
Varslet planområde har tidligere vært dyrket mark. Ut fra hensynet til jordvern og områdets sentrale
beliggenhet ber vi om at det sikres høy arealutnyttelse. Det er videre viktig å sikre god bokvalitet,
med hensyn til blant annet uteareal og støyforhold.

Regnvann/overvann må håndteres uten å belaste avløpssystem og renseanlegg. Klimaendringene gir
allerede i dag store utfordringer på kritisk avløpsinfrastruktur. Økte nedbørsmengder og -intensitet
kombinert med større andel tette flater gir raskere avrenning. Store mengder overvann på
avløpsnettet fører til at ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg mottar unødvendige store
mengder vann som avløpssystemet ikke er dimensjonert til å ta imot. Dette fører til store utslipp av
avløpsvann i overløp, dårligere rensing på renseanlegget, økt kjemikaliebruk, økte utslipp fra
renseanlegget og ikke minst at slitasjen på avløpssystemet er langt større enn det som ble lagt til
grunn da det ble bygget.
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Vi anbefaler www.klimatilpasning.no og Miljødirektoratets digitale veileder Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer i plan og særlig punktene om naturbaserte overvannsløsninger. Vi anbefaler 
etablering av naturbaserte overvannsløsninger som samtidig tilfører bomiljøet attraktive og 
spennende uteområder. 
 
Kommunen må vurdere avløpssituasjonen og sørge for at alle nye utbygginger er planlagt slik at 
avløpsinfrastruktur og renseanlegg er dimensjonert og i stand til å ta imot den faktiske belastningen 
en utbygging vil medføre. Dersom kommunen ikke overholder krav til utslipp i avløpssektoren, vil et 
hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i 
ulovlig utslipp. 
 
Vi legger avslutningsvis til grunn at kommunen har vurdert at det ikke er behov for arealet til 
barnehage, slik dagens reguleringsplan tilsier. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer hvor det fremgår 
at kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til barnehager.  
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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etablering av naturbaserte overvannsløsninger som samtidig tilfører bomiljøet attraktive og
spennende uteområder.

Kommunen må vurdere avløpssituasjonen og sørge for at alle nye utbygginger er planlagt slik at
avløpsinfrastruktur og renseanlegg er dimensjonert og i stand til å ta imot den faktiske belastningen
en utbygging vil medføre. Dersom kommunen ikke overholder krav til utslipp i avløpssektoren, vil et
hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i
ulovlig utslipp.

Vi legger avslutningsvis til grunn at kommunen har vurdert at det ikke er behov for arealet til
barnehage, slik dagens reguleringsplan tilsier. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer hvor det fremgår
at kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til barnehager.

Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).

Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.na.

Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen

Alexander Karlsson
seniorrådgiver

Carl Henrikjensen
seniorrådgiver
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MMaattttiillssyynneett  
SSeekkssjjoonn  mmaatt  OOsslloo,,  AAsskkeerr  oogg  BBæærruumm  
  

  
  

Saksbehandler: Bjørg Voje Heieren 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 
IINNNNSSPPIILLLL  TTIILL  VVAARRSSEELL  OOMM  OOPPPPSSTTAARRTT  AAVV  PPLLAANNAARRBBEEIIDD  --  VVOOLLLLAAHHAAGGEENN  
AAUURRSSKKOOGG--HHØØLLAANNDD  KKOOMMMMUUNNEE  
  
MMaattttiillssyynneettss  rroollllee   
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre 
at tiltak som planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Mattilsynet er 
sektormyndighet. Det er tre fagområder som kan bli berørt. Det er fare for forurensing av 
drikkevann og drikkevannskilder, fare for spredning av plantesykdommer og fare for 
spredning av fiskesykdommer. Ta kontakt med Mattilsynet hvis dere har spørsmål til de to 
sistnevnte fagområdene. 
 

 
FFaakkttaa   
Området som tas opp til regulering omfatter gnr. 73 bnr. 414, samt tilstøtende veiareal på 
gnr 73 bnr. 394. Planområdet ligger syd for Einerhaugveien og øst for Vollajordet, på 
Bjørkelangen. Planområdet og er på 4270 m².  
 

 
 
GGjjeellddeerr   
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at eiendommen kan benyttes til 
boligformål for 30-36 boenheter. 
Med så mange nye boenheter antar vi at det vil bli økt behov for vann inn i det nye 
området. 

 
 
  
IInnnnssppiillll  ttiill  ppllaannaarrbbeeiiddeett   

  
 Det må utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan som må baseres på 

gjeldende VA-norm. Det er viktig at VA-planen utarbeides før utbyggingen starter. 
  

Alpha arkitekter AS  
Postboks 340 
4803  ARENDAL   
 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2020/78282     
Dato:  19.05.2020   
Org.nr: 985 399 077  
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Statens tilsynfor planter, fisk,dyr og naeringsmidler

INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - VOLLAHAGEN
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Matti/synets rolle
Matti/synet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre
at tiltak som planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Matti/synet er
sektormyndighet. Det er tre fagområder som kan bli berørt. Det er fare for forurensing av
drikkevann og drikkevannskilder, fare for spredning av plantesykdommer og fare for
spredning av fiskesykdommer. Ta kontakt med Matti/synet hvis dere har spørsmål til de to
sistnevnte fagområdene.

Fakta
Området som tas opp til regulering omfatter gnr. 73 bnr. 414, samt tilstøtende veiareal på
gnr 73 bnr. 394. Planområdet ligger syd for Einerhaugveien og øst for Vollajordet, på
Bjørkelangen. Planområdet og er på 4270 m.

Gjelder
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at eiendommen kan benyttes til
boligformål for 30-36 boenheter.
Med så mange nye boenheter antar vi at det vil bli økt behov for vann inn i det nye
området.

Innspill tilplanarbeidet

• Det må utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan som må baseres på
gjeldende VA-norm. Det er viktig at VA-planen utarbeides før utbyggingen starter.

Mattilsynet
Seksjon mat Oslo, Asker ogBærum

Saksbehandler: Bjørg Vaje Heieren
Tlf:22400000
E-post: postmottak@mattilsynet_no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 Ol

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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 Kapasiteten på vann inn i området må være så stor at den dekker behovet for 
drikkevann, sanitærvann og slokkevann.  
 
 

 Eventuelt behov for omlegging av drikkevannsledning bør gjennomføres slik at 
leveringsavbrudd unngås, eller blir minst mulig, jf. Nasjonale mål for vann og helse 
samt drikkevannsforskriften § 9.  
 

 Uavhengig om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal  
(hovedledning) er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt 
ved gravearbeider og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan 
medføre innlekking av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for 
dette og ha tett dialog med ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen 
 

 Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet må være helsemessig sikre, 
jf. drikkevannsforskriften § 16.  

 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørg Voje Heieren  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
 
 
 
 

• Kapasiteten på vann inn i området må være så stor at den dekker behovet for
drikkevann, sanitærvann og stokkevann.

• Eventuelt behov for omlegging av drikkevannsledning bør gjennomføres slik at
leveringsavbrudd unngås, eller blir minst mulig, jf. Nasjonale mål for vann og helse
samt drikkevannsforskriften § 9.

• Uavhengig om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal
(hovedledning) er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt
ved gravearbeider og arbeid på ledningsnett. Trykk/øse tilstander i ledningsnettet kan
medføre innlekking av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for
dette og ha tett dialog med ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen

• Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet må være helsemessig sikre,
jf. drikkevannsforskriften § 16.

Med hilsen

Bjørg Vaje Heieren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Besøk oss på www.nrbr.no   
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Finn vår digitale postlenke på 
www.nrbr.no/Kontakt 
 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 
 

Innspill ved oppstart av detalregulering - Vollahagen, Bjørkelangen - gnr 
73/414 - Aurskog-Høland 
 
I forbindelse med en eventuell utbygging anser brannvesenet det som viktig at krav gitt i 
byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper blir 
ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet til bygning, og brannvesenets behov for 
vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. Våre 
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper kan leses på 
http://nrbr.no/bedriftbyggsak/ 
 
Beredskapen i Aurskog Høland kommune innebefatter ikke høydeberedskap i form av 
brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel, men kun bærbare stiger. Dette medfører at 
det i dette områdene kun er høydeberedskap for lave byggverk, det vil normalt si inntil 3 
etasjer (9 meter). 
 
Ved etablering av nye brannvannsuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i 
stedet for brannkummer og at det stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: “Som en 
hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, 
eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet.” 
 
I møtereferatet fra oppstartmøtet 21.01.2020 står det at det ikke skal være lenger avstand til 
brannkum/brannhydrant enn slangelengder på 2x(2x25) meter. Vi er usikker på hva dere 
mener med dette. Krav til plassering av slokkevannsuttak er beskrevet i veiledning til 
byggteknisk forskrift §11-17 andre ledd og i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS sin 
veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper under punkt 6 – 
vannforsyning utendørs. 
 
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med 
detaljregulering. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt løst. 
For å sikre vannforsyning til brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig 
forsyning. 
 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Ä o N P T A N E - DIN! TRYGGHT!

Alpha Arkitekter AS
Postboks 340
4803 ARENDAL
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Innspill ved oppstart av detalregulering - Vollahagen, Bjørkelangen - gnr
73/414 - Aurskog-Høland

I forbindelse med en eventuell utbygging anser brannvesenet det som viktig at krav gitt i
byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper blir
ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet t i l bygning, og brannvesenets behov for
vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. Våre
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper kan leses på
http://nr br.no/bedriftbyggsak/

Beredskapen i Aurskog Høland kommune innebefatter ikke høydeberedskap i form av
brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel, men kun bærbare stiger. Dette medfører at
det i dette områdene kun er høydeberedskap for lave byggverk, det vil normalt si innti l 3
etasjer {9 meter).

Ved etablering av nye brannvannsuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i
stedet for brannkummer og at det stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: "Som en
hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak,
eventuel/e avvik fra dette må være avklart med brannvesenet."

I møtereferatet fra oppstartmøtet 21.01.2020 står det at det ikke skal være lenger avstand t i l
brannkum/brannhydrant enn slangelengder pä 2x(2x25) meter. Vi er usikker på hva dere
mener med dette. Krav t i l plassering av slokkevannsuttak er beskrevet i veiledning t i l
byggteknisk forskrift $11-17 andre ledd og i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS sin
veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper under punkt 6-
vannforsyning utendørs.

Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med
detaljregulering. Det må redegjøres for hvordan kravet t i l brannvanndekning er tenkt løst.
For å sikre vannforsyning t i l brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig
forsyning.

Besøk osspå www.nrbr.no
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog
Telefon 67 91 04 00
E-post: post@nrbr.no

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

Ved brann og ulykker, ring 110
Org.nr.: NO 976 634 438

http://nrbr.no/bedriftbyggsak/
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 side 2 
Til alle bebygde areal bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 
utrykningskjøretøy. Kun én kjørbar adkomstvei gjør brann- og ulykkesberedskapen til et 
område svært sårbar. 
 
For byggverk hvor det er planer om å montere solcelleanlegg ønsker NRBR at dette gjøres i 
dialog med brannvesenet og at planene skal forelegges brannvesenet for uttalelse før det blir 
gitt igangsettelsestillatelse. Solcelleanlegg kan skape sikkerhetsmessige utfordringer for 
brannvesenet ved en eventuell slokkeinnsats. For brannvesenet er det derfor viktig at det blir 
tatt hensyn til dette i forbindelse med prosjektering og utførelse av anlegget. 
 
Det er viktig å vurdere brannsikkerheten ved valg av avfallsløsning for området. Svært mange 
påsatte branner starter utendørs i søppeldunker og papircontainere og sprer seg videre til 
bygninger. Riktig valg av plassering/avfallsløsning kan redusere risikoen for en større 
bygningsbrann. 
 
En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Det tenkes da 
blant annet på adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/ plassering 
av brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og oppstillingsplasser.  
Ved etappevis utbygging bør det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser 
ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. 
 
Det må sørges for at brannvesenets tilgjengelighet til eksisterende omkringliggende 
bebyggelse ikke blir forringet. Alle endringer må ivareta tilfredsstillende 
innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet i eksisterende bebyggelse og for 
eventuelt fremtidig bebyggelse. 
 
Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt i 
henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging 
for rednings- og slokkemannskaper. 

Følgende foreslås lagt inn i rekkefølgebestemmelsene: 

 Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan som ivaretar kravene til 
slokkevann og en utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet/adkomst for 
brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Ved etappevis utbygging må det 
utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av tilfredsstillende 
tilrettelegging for brannvesenets innsats. 

 Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og slokkevann) 
være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets 
retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. 
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Besøk oss på www.nrbr.no
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog
Telefon 67 91 04 00
E-post: post@nrbr.no

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

Ved brann og ulykker, ring 110
Org.nr.: NO 976 634 438
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I byggesaken er det videre viktig at aktørene er oppmerksom på og tar hensyn til følgende: 

 Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesen 
i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må tilfredsstillende 
innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i hele anleggsperioden og 
også i ettertid. 

 Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, sykkelstativer, 
bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/ brannbil og hindre 
effektiv innsats for brannvesenet. 
 

 

Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i 
kommende byggesaker. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Hilde Bjørkeng 
branningeniør 
  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 
for Vollahagen, Bjørkelangen GBnr 73/414 - Aurskog-Høland 
kommune, Viken 
Vi viser til varsel om oppstart datert 22.04.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren.  

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for Vollahagen, Bjørkelangen GBnr 73/414 -Aurskog-Høland
kommune, Viken
Vi viser til varsel om oppstart datert 22.04.2020.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon, skred og overvann

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift (TEKI7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren.

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydro1ogi/urbanhydrologi.

Vassdrag- og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
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at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene 
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler 

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-
1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

, Side 2

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:

• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.

• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.

• www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.

• Klimaprofilene
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler

• Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-
1469

• For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder Al62 - «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.

• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealp1an.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Ta gjeme kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465


 Side 3 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 
regionsjef 

Kjetil Indrevær 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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AAUURRSSKKOOGG--HHØØLLAANNDD  KKOOMMMMUUNNEE  

 
 
Vi viser til brev datert 21.04.2020 vedrørende ovennevnte sak.  
 
ROAF ber om at det for denne utbyggingen med 30-36 boenheter etableres avfallsbrønner. ROAF 
må involveres på et tidlig stadium i planlegging av renovasjonsløsningen og vi må gi vår godkjenning 
for tømming av avfallsbrønner, adkomst og oppstilling av renovasjonsbilen.  
 
ROAF yter fri konsulenthjelp i saker som omhandler renovasjon i våre eierkommuner.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Martin Frilseth Haugen 
Rådgiver 
 

 Andreas Andresen 
Avd. dir. Innsamling og gjenvinning 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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Romerike Avfallsforedling

Alpha Arkitekter AS
Postboks 340
4803 ARENDAL

Deres ref.:
Vår ref.:
Dato

20/00156-2
20.05.2020

INNSPILL TIL: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - VOLLAHAGEN,
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Vi viser til brev datert 21.04.2020 vedrørende ovennevnte sak.

ROAF ber om at det for denne utbyggingen med 30-36 boenheter etableres avfallsbrønner. ROAF
må involveres på et tidlig stadium i planlegging av renovasjonsløsningen og vi må gi vår godkjenning
for tømming av avfallsbrønner, adkomst og oppstilling av renovasjonsbilen.

ROAF yter fri konsulenthjelp i saker som omhandler renovasjon i våre eierkommuner.

Med hilsen

Martin Frilseth Haugen
Rådgiver

Andreas Andresen
Avd. dir. Innsamling og gjenvinning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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 Dato 25.06.2020 

 
 
 

INNSPILL TIL: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - VOLLAHAGEN, 
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 
 
Vi viser til brev datert 21.04.2020 vedrørende ovennevnte sak.  
 
ROAF ber om at det for denne utbyggingen med 30-36 boenheter etableres avfallsbrønner. ROAF 
må involveres på et tidlig stadium i planlegging av renovasjonsløsningen og vi må gi vår godkjenning 
for tømming av avfallsbrønner, adkomst og oppstilling av renovasjonsbilen.  
 
ROAF yter fri konsulenthjelp i saker som omhandler renovasjon i våre eierkommuner.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Martin Frilseth Haugen 
Avfallskonsulent - Rådgiver 
 

 Andreas Andresen 
Avd. dir. Innsamling og gjenvinning 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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Romerike Avfallsforedling
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Postboks 340
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Deres ref.:
Vår ref.:
Dato

20/00156-2
25.06.2020

INNSPILL TIL: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - VOLLAHAGEN,
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Vi viser til brev datert 21.04.2020 vedrørende ovennevnte sak.

ROAF ber om at det for denne utbyggingen med 30-36 boenheter etableres avfallsbrønner. ROAF
må involveres på et tidlig stadium i planlegging av renovasjonsløsningen og vi må gi vår godkjenning
for tømming av avfallsbrønner, adkomst og oppstilling av renovasjonsbilen.

ROAF yter fri konsulenthjelp i saker som omhandler renovasjon i våre eierkommuner.

Med hilsen

Martin Frilseth Haugen
Avfallskonsulent - Rådgiver

Andreas Andresen
Avd. dir. Innsamling og gjenvinning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

Romerike Avfallsforedling IKS I Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset I Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
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Ingerine Haugen

Fra: Vetås Magne Inge <Magne.Vetas@ruter.no>
Sendt: 14. mai 2020 14:22
Til: Post
Emne: 20/00913-1 - Melding om oppstart av detaljregulering for Vollahagen - 

Bjørkelangen 

 
 

Ruter As er positive til detaljreguleringsplanen for Vollahagen på Bjørkelangen. Planen støtter opp om Viken 
fylkeskommune sin (tidligere Akershus fylkeskommune) sin areal og transportplan, som gir førninger for 
utbygging langs kollektivstrenger og kollektivknutepunkt. Det er viktig for at Ruter As skal kunne tilbyd 
innbyggerne et bærekraftig kollektivtilbud i fremtiden. 
 
Det er positivt at det planlegges gang og sykkelvei slike at skolebarna får en trygg skolevei til Bjørkelangen 
barne og ungdomsskole, og at det er kort vei til nærmeste bussholdeplass. Hvis det planlegges noen form for 
blokkbebyggelse må det settes av gode arealer til sykkelparkering på planområdet. 
 
Eller har Ruter As ingen merknader eller kommentarer ti planen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Magne Inge Vetås 
Seniorrådgiver  
Ruter As 

 
 

In erine Hau en

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vetås Magne Inge <Magne.Vetas@ruter.no>
14. mai 2020 14:22
Post
20/00913-1 - Melding om oppstart av detaljregulering for Vollahagen -
Bjørkelangen

Ruter As er positive til detaljreguleringsplanen for Vollahagen på Bjørkelangen. Planen støtter opp om Viken
fylkeskommune sin (tidligere Akershus fylkeskommune) sin areal og transportplan, som gir tørninger for
utbygging langs kollektivstrenger og kollektivknutepunkt. Det er viktig for at Ruter As skal kunne tilbyd
innbyggerne et bærekraftig kollektivtilbud i fremtiden.

Det er positivt at det planlegges gang og sykkelvei slike at skolebarna får en trygg skolevei til Bjørkelangen
barne og ungdomsskole, og at det er kort vei til nærmeste bussholdeplass. Hvis det planlegges noen form for
blokkbebyggelse må det settes av gode arealer til sykkelparkering på planområdet.

Eller har Ruter As ingen merknader eller kommentarer ti planen.

Med vennlig hilsen

Magne Inge Vetås
Seniorrådgiver
Ruter As
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KKoommmmeennttaarr  oogg  iinnnnssppiillll  ttiill  rreegguulleerriinnggssppllaann  ffoorr  ggnnrr..  7733  bbnnrr..  441144  AAuurrsskkoogg--HHøøllaanndd  KKoommmmuunnee    
ffrraa  SSaammeeiieett  VVoollllaakkrrookkeenn  33,,  11994400  BBjjøørrkkeellaannggeenn  

___________________________________________________________________________ 
 
VVeeii::  
AAddkkoommssttvveeii  bbøørr  kknnyytttteess  ddiirreekkttee  ffrraa  vveeiieenn  ««VVoollllaajjoorrddeett»»..  
 
PPaarrkkeerriinngg::    
PPaarrkkeerriinnggssbbeesstteemmmmeellsseennee  ii  kkoommmmuunneeppllaanneenn  mmåå  bbeehhoollddeess  ––  eenn  ppaarrkkeerriinnggssppllaassss//ccaarrppoorrtt  eelllleerr  
ggaarraassjjee  pprr..  bbooeennhheett..  FFrraavviikkeellssee  vviill  sseettttee  ssttøørrrree  pprreessss  ppåå  nnååvvæærreennddee  ppaarrkkeerriinnggssppllaasssseerr  ii  oommrrååddeett  
oogg  kkuunnnnee  sskkaappee  kkoonnfflliikktteerr..  KKoommmmuunneeppllaanneenn  ffoorruuttsseetttteerr  ooggssåå  11  ssyykkkkeellppaarrkkeerriinngg  pprr..  bbooeennhheett..  
  
Slik fellesområdene i dag tolkes i sameiene – er parkeringsplassene ikke en del av sameiene, 
men en del av fellesområdene, som skal forvaltes av «Velforening Vollajordet – 
Fellesarealene» og beboere kan fritt velge parkering på parkeringsplassene på hele området 
Vollajordet. Det gjør jo at det må minst være kommuneplanens antall parkeringsplasser, slik 
at en ny utbygning ikke vil sette press på eksiterende parkeringsplasser. 
 
SSppiillllvvaannnn::  
EEnn  ppllaann  oogg  eenn  ttiiddssrraammmmee  ffoorr  kkaappaassiitteett  ppåå  pprroobblleemmeett  ppåå  ssppiillllvvaannnn  ii  oommrrååddeett  mmåå  vvæærree  ppåå  ppllaassss  ––  
fføørr  pprroossjjeekktteett  iiggaannggsseetttteess..  DDeett  vviill  ssii  aatt  ppuummppeessttaassjjoonn  mmåå  ppåå  ppllaassss  ssnnaarreesstt  oogg  hheellsstt  ii  ggoodd  ttiidd  fføørr  
uuttbbyyggggiinnggeenn  eerr  ffeerrddiigg..    EEnn  rraammmmeeppllaann  ffoorr  VVAAOO  bbøørr  ooggssåå  ffoorreelliiggggee  fføørr  uuttbbyyggggiinnggeenn  ssttaarrtteerr..  DDeett  eerr  
lleetttt  åå  ggii  ddiissppeennssaassjjoonn,,  mmeenn  ddeett  eerr  mmyyee  vvaannsskkeelliiggeerree  åå  ffåå  ttiinngg  ggjjeennnnoommfføørrtt  eetttteerrttiidd,,  nnåårr  oommrrååddeett  
eerr  uuttbbyyggdd..    
 
Mangel på avklaring fra utbygger på dette problemet, er også brukt som argument fra 
kommunen for at «Velforeningen Vollajordet – Fellesområdene» ikke er kommet i gang med 
driften av fellesarealene på Vollajordet. 
 
Renovasjon: 
Kommunens ønske om nedgravde renovasjonsløsninger må bli et krav. Det er den eneste 
løsningen som kan tilfredsstille dagens krav til renhold og hygiene rundt søppelhåndtering.  
 
Den utbygning av «søppelrom» som tidligere er blitt gjort for eksempel i Vollakroken – er 
både mangelfull og dårlig. Det lille «søppelrommet» til Sameiet Vollakroken er dårlig 
fundamentert slik at det alt nå nesten faller sammen.  Det «søppelrommet» som ble bygget 
for Sameiene Vollakroken 2, 3 og 4 er satt på løse stener i hvert hjørne og kun rett på den 
asfalterte parkeringsplassen. Når siste utbygging kom i Vollakroken, ble søppelrommet for 
lite. De nye søppelkassene ble da satt utenfor langs veggen til «søppelrommet». Her står de 
så vidt under tak, og regnvann renner ned på kassene. Det ble lovet av utbygger utvidelse av 
taket, noe som senere ble benektet. Alt da tok styret muntlig kontakt med utbygger om 
mulighet til å få avfallsbrønner. Det ble da opplyst at det var for nærme kraftledning (mindre 
enn at 18 m) og at det lå for mange elektriske ledninger og rør i bakken – slik at avfallsbrønner 

Kommentar oginnspill til reguleringsplan for gnr. 73 bnr. 414 Aurskog-Høland Kommune
fra Sameiet Vollakroken 3, 1940 Bjørkelangen

Vei:
Adkomstvei bør knyttesdirekte fra veien «Vollajordet».

Parkering:
Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanen må beholdes- en parkeringsplass/carport eller
garasje pr. boenhet. Fravikelse vil sette større press på nåværende parkeringsplasser i området
ogkunne skape konflikter. Kommuneplanen forutsetter også l sykkelparkering pr. boenhet.

Slik fellesområdene i dag tolkes i sameiene er parkeringsplassene ikke en del av sameiene,
men en del av fellesområdene, som skal forvaltes av «Velforening Vollajordet
Fellesarealene» og beboere kan fritt velge parkering på parkeringsplassene på hele området
Vollajordet. Det gjør jo at det må minst være kommuneplanens antall parkeringsplasser, slik
at en ny utbygning ikke vil sette press på eksiterende parkeringsplasser.

Spillvann:
Enplan ogen tidsramme for kapasitet på problemet på spillvann i området må være på plass-
før prosjektet igangsettes. Det vil si at pumpestasjon må på plass snarest oghelst i god tid før
utbyggingen er ferdig. Enrammeplan for VAO bør også foreligge før utbyggingen starter. Det er
lett å gi dispensasjon, men det er mye vanskeligere å få ting gjennomført ettertid, når området
er utbygd.

Mangel på avklaring fra utbygger på dette problemet, er også brukt som argument fra
kommunen for at «Velforeningen Vollajordet - Fellesområdene» ikke er kommet i gang med
driften av fellesarealene på Vollajordet.

Renovasjon:
Kommunens ønske om nedgravde renovasjonsløsninger må bli et krav. Det er den eneste
løsningen som kan tilfredsstille dagens krav til renhold og hygiene rundt søppelhåndtering.

Den utbygning av «søppelrom» som tidligere er blitt gjort for eksempel i Vollakroken er
både mangelfull og dårlig. Det lille «søppelrommet» t i l Sameiet Vollakroken er dårlig
fundamentert slik at det alt nå nesten faller sammen. Det «søppelrommet» som ble bygget
for Sameiene Vollakroken 2, 3 og 4 er satt på løse stener i hvert hjørne og kun rett på den
asfalterte parkeringsplassen. Når siste utbygging kom i Vollakroken, ble søppelrommet for
lite. De nye søppelkassene ble da satt utenfor langs veggen t i l «søppelrommet». Her står de
så vidt under tak, og regnvann renner ned på kassene. Det ble lovet av utbygger utvidelse av
taket, noe som senere ble benektet. Alt da tok styret muntlig kontakt med utbygger om
mulighet t i l å få avfallsbrønner. Det ble da opplyst at det var for nærme kraftledning (mindre
enn at 18 m) og at det lå for mange elektriske ledninger og rør i bakken - slik at avfallsbrønner

l
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ikke kunne graves ned. Annen plassering av nedgravd søppelløsning ble ikke vurdert av 
utbygger. 
Med dette som bakteppe – er det naturlig at det i forkant av denne siste utbyggingen på 
Vollajordet/Vollahagen, lages en plan for nedgravde søppelløsninger for alle sameiene på 
Vollajordet.  En slik plan må inneholde en tidsplan og en økonomisk ramme som også 
inkludere utbygger.  
 
Annet: 

Nærhet til vårt sameie.  Tap av sol og utsyn.   
 Tomtegrensen er ca. 6 meter fra terrasse og veranda i vårt sameie. Veranda og 

terrasse er like store, slik at det er lite lys som alt nå kommer inn på bakkeplan. Vi 
håper derfor at ved plassering av nye boenheter tas hensyn til dette og at det ved at 
utbyggingen ikke blir over 2 etasjer og at det ikke blir boenheter som grenser opp mot 
Sameiene Vollakroken 2 og 3. Det vil også gjøre det lettere for beboere i annen etasje 
å få usjenerte verandaer med mye lys. Vi forutsetter også at utbygger følger 
retningslinjene om tilgang på sol og utsyn for nåværende bebyggelse. 

SSttøøyy,,  ssttøøvv  oogg  aannlleeggggssttiidd  
 Under anleggsperioden må rådende arbeidstidsbestemmelser overholdes og 

eventuelle fravikelser, varsles i god tid. På søndager og andre helligdager skal det ikke 
foregå anleggsarbeid på byggeplassen. Lørdager bør unngås som anleggs dag, men 
hvis det forekommer – bør arbeidet avsluttes senest kl.14.00. 

 Støy og støv fra anleggsområdet må være til minst mulig sjenanse for dagens boliger 
rundt.  Sikring av anleggsområdet må ta hensyn at det finnes barn og skolevei i 
området. 

 
 
 
 
Bjørkelangen, 18.mai 2020 
Styret i Sameiet Vollakroken 3 
Vollakroken 21, 1940 Bjørkelangen 
 
 
(sign.) 
Petter Bjørbu 
Styreleder 
 
 
petter.bjorbu@hotmail.com 
tlf.: 994 88 031 
 
 

ikke kunne graves ned. Annen plassering av nedgravd søppelløsning ble ikke vurdert av
utbygger.
Med dette som bakteppe - er det naturlig at det i forkant av denne siste utbyggingen på
Vollajordet/Vollahagen, lages en plan for nedgravde søppelløsninger for alle sameiene på
Vollajordet. En slik plan må inneholde en tidsplan og en økonomisk ramme som også
inkludere utbygger.

Annet:
Nærhet til vårt sameie. Tap av sol og utsyn.
• Tomtegrensen er ca. 6 meter fra terrasse og veranda i vårt sameie. Veranda og

terrasse er like store, slik at det er lite lys som alt nå kommer inn på bakkeplan. Vi
håper derfor at ved plassering av nye boenheter tas hensyn t i l dette og at det ved at
utbyggingen ikke blir over 2 etasjer og at det ikke blir boenheter som grenser opp mot
Sameiene Vollakroken 2 og 3. Det vil også gjøre det lettere for beboere i annen etasje
å få usjenerte verandaer med mye lys. Vi forutsetter også at utbygger følger
retningslinjene om tilgang på sol og utsyn for nåværende bebyggelse.

Stoy, stov og anleggstid
• Under anleggsperioden må rådende arbeidstidsbestemmelser overholdes og

eventuelle fravikelser, varsles i god tid. På søndager og andre helligdager skal det ikke
foregå anleggsarbeid på byggeplassen. Lørdager bør unngås som anleggs dag, men
hvis det forekommer - bør arbeidet avsluttes senest kl.14.00.

• Støy og støv fra anleggsområdet må være t i l minst mulig sjenanse for dagens boliger
rundt. Sikring av anleggsområdet må ta hensyn at det finnes barn og skolevei i
området.

Bjørkelangen, 18.mai 2020
Styret i Sameiet Vollakroken 3
Vollakroken 21, 1940 Bjørkelangen

(sign.)
Petter Bjorbu
Styreleder

petter.bjorbu@hotmail.com
tlf.: 994 88 031
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Alpha Arkitekter AS Bjørkelangen 14.5.2020

Postboks 340

4803 Arendal

Vedr; Reguleringsplan for Vollahagen, Gnr. 73 Bnr. 414

Vi viser til mottatt informasjon vedr ovennevnte og har følgende 

kommentarer:

Parkering

Vi reagerer på at man ønsker å fravike fra parkeringsbestemmelsen i 

kommuneplanen. Vi er redd for at dette medfører til at parkeringsplassene til de

øvrige sameiene i området blir belastet med beboere og gjester tilhørende 

Vollahagen. Det er allerede for få parkeringsplasser i de øvrige sameiene, slik 

det er pr dags dato.

Styreleder; Aril Andresen

Sameie Vollasvingen 2, Vollasvingen 25, 1940 Bjørkelangen.

Alpha Arkitekter AS

Postboks 340

4803 Arendal

Bjørkelangen 14.5.2020

Vedr; Reguleringsplanfor Vollahagen, Gnr. 73 Bnr. 414

Vi viser til mottatt informasjon vedr ovennevnte og har følgende
kommentarer:

Parkering

Vi reagerer på at man ønsker å fravike fra parkeringsbestemmelsen i
kommuneplanen. Vi er redd for at dette medfører til at parkeringsplassene til de
øvrige sameiene i området blir belastet med beboere og gjester tilhørende
Vollahagen. Det er allerede for få parkeringsplasser i de øvrige sameiene, slik
det er pr dags dato.

Styreleder; Arif Andresen

Sameie Vollasvingen 2, Vollasvingen 25, 1940 Bjørkelangen.
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AAuurrsskkoogg--HHøøllaanndd  kkoommmmuunnee  --  RReegguulleerriinnggssppllaann  --  VVoollllaahhaaggeenn  --  ggbbnnrr  7733//441144  
--  uuttttaalleellssee  ttiill  vvaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt 
 

Det vises til oversendelse datert 21. april 2020, mottatt 27. april 2020, av varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. 

Området er i dag regulert til barnehage og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging på området. Det planlegges 
for mellom 30-36 boenheter på området. 

Tiltaket er vurdert på bakgrunn av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, 
forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter 
vannforskriften. Viken fylkeskommune har følgende merknader:  

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Et av hovedmålene i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

Planområdet ligger i Bjørkelangen, cirka 700 meter fra Bjørkelangen sentrum og 600 meter fra 
Bjørkelangen vgs. busstopp. Bjørkelangen er prioritert tettsted, og fylkeskommunen er positiv 
til at det legges opp til transformasjon og fortetting innenfor området. Fylkeskommunen 
legger til grunn at kommunen har vurdert at det ikke er behov for barnehage på 
planområdets areal, i henhold til dagens reguleringsplan.   

Fylkeskommunen anbefaler at det etableres trygge og effektive ferdselsforbindelser for 
gående og syklende før utbyggingen er ferdigstilt. Det bes også om at kommunen sikrer at 
tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

Infrastruktur 
Eiendommen grenser mot og har adkomst fra den kommunale veien Einerhaugveien, 
og området ligger mer enn 150 meter fra fv. 115. Omregulering av det cirka 4,3 daa store 
området, fra allmennyttige formål/barnehage til boligformål, vil ikke ha noen innvirkning på 
fylkesveinettet. 

ALPHA ARKITEKTER AS
Postboks 340
4804 ARENDAL

Vär ref.: 223792/2020 - 2020/113692
Deres ref.:

Dato: 20.05.2020

Aurskog-Høland kommune - Reguleringsplan - Vollahagen - gbnr 73/414
- uttalelse til varsel om oppstart

Det vises ti l oversendelse datert 21. april 2020, mottatt 27. april 2020, av varsel om igangsatt
reguleringsarbeid i henhold t i l plan- og bygningsloven § 12-8.

Området er i dag regulert t i l barnehage og avsatt t i l boligformål i kommuneplanens arealdel.

Formålet med planarbeidet er å legge ti l rette for boligutbygging på området. Det planlegges
for mellom 30-36 boenheter på området.

Tiltaket er vurdert på bakgrunn av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet,
forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter
vannforskriften. Viken fylkeskommune har følgende merknader:

Samordnet areal- og transportplanlegging
Et av hovedmålene i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er at
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra t i l å nå det felles målet for Oslo og
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

Planområdet ligger i Bjørkelangen, cirka 700 meter fra Bjørkelangen sentrum og 600 meter fra
Bjørkelangen vgs. busstopp. Bjørkelangen er prioritert tettsted, og fylkeskommunen er positiv
t i l at det legges opp ti l transformasjon og fortetting innenfor området. Fylkeskommunen
legger t i l grunn at kommunen har vurdert at det ikke er behov for barnehage på
planområdets areal, i henhold ti l dagens reguleringsplan.

Fylkeskommunen anbefaler at det etableres trygge og effektive ferdseisforbindelser for
gående og syklende før utbyggingen er ferdigstilt. Det bes også om at kommunen sikrer at
tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen.

Infrastruktur
Eiendommen grenser mot og har adkomst fra den kommunale veien Einerhaugveien,
og området ligger mer enn 150 meter fra fv. 115. Omregulering av det cirka 4,3 daa store
området, fra allmennyttige formål/barnehage t i l boligformål, vil ikke ha noen innvirkning på
fylkesveinettet.
PLAN Avdeling for kommunale planer
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00
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Internett: www.viken.no
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Parkering 
Begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til bruk av gange-, 
sykkel og kollektivtransport fremfor bilbruk. Det anbefales at det fastsettes 
parkeringsbestemmelser for området som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge. 

Fylkeskommunen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for 
sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for elbil. 

Barn og unges interesser  
Fylkeskommunen er opptatt av at det legges vekt på å sikre god kvalitet på arealer for lek- og 
uteopphold.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at det 
er et viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø. I Rundskriv T-2/08 presiseres 
det i tillegg at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns 
interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Der det er interessekonflikter 
skal barns interesser prioriteres. I rundskrivet presiseres det at kommunen er ansvarlig for å 
sikre akseptable aktivitetsarealer for barn og unge, uansett hvem som bygger boligene.  

Fylkeskommunen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i 
planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige 
inngrep. Det er viktig at slike områder avmerkes på plankartet og at det i 
reguleringsbestemmelsene stilles krav om sikringstiltak i anleggsfasen. Leke- og fellesarealer 
bør anlegges på steder med gode solforhold og siktlinjer fra boligområdene.  

Aurskog-Høland kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer. 
Fylkeskommunen forventer at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Det anbefales at 
det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig 
opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse for boligene. 

Automatisk fredete kulturminner 
I forbindelse med regulering av Vollajordet ble det i 2007 gjennomført en arkeologisk 
registrering på det aktuelle området. Det ble ikke gjort noen funn og fylkeskommunen har 
følgelig ingen merknader i forhold til automatisk fredete kulturminner. 
 
Nyere tids kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av kart- og arkivmateriale. Med hensyn til 
nyere tids kulturminner kan vi ikke se at tiltaket i vesentlig grad berører nasjonale eller 
regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn 
har vi ingen merknader til varselet.   
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 for Akershus skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med 
avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Haldenvassdraget. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkeskommunen 
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følgelig ingen merknader i forhold ti l automatisk fredete kulturminner.

Nyere tids ku/turminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av kart- og arkivmateriale. Med hensyn ti l
nyere tids kulturminner kan vi ikke se at tiltaket i vesentlig grad berører nasjonale eller
regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt t i l å ivareta. På denne bakgrunn
har vi ingen merknader t i l varselet.

Vannforvaltning og overvannshåndtering
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 for Akershus skal ligge ti l grunn for all kommunal
planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp t i l lokal overvannsdisponering med
avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Haldenvassdraget.
Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkeskommunen
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forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i vassdragene iht. 
regional plan for vannforvaltning. 
 
Masseforvaltning  
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en 
mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene for 
håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. Den regionale planen kan 
finnes her: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589  
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